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 اعمؼدمي

 

 

هلل، كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو، ومـ إن احلؿد 

ؾمقِّئوت أقمامًمـو، مـ هيده اهلل: ومال ُمِضؾَّ ًمف، ومـ يضؾؾ: ومال هودي ًمف، وأؿمفد أن ٓ 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمفد أن حمؿدًا قمبده ورؾمقًمف.

]آل  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)
 .[201عنراى3

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ )

 .[2]الهشاء3(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲ ) ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

 .[02-00]األحزاب3 (﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 وسمعد:   

ؾؼد أوضمى اهلل ؾمبحوكف وشمعومم قمغم قمبوده، أن يتّبعقا، وٓ يبتدقمقا، وأن وم 

سمؿعروف، ويـفقا قمـ اعمـؽر، وأن يتعّؾؿقا اًمعؾؿ يؼسطقا، وٓ يػّرـمقا، وأن يلمروا 

صدورهؿ، ويبّقض وضمقهفؿ ذم اًمّدكقو،  لاًّمذي يبٍمهؿ ًمؾحّؼ، ويـّقر ىمؾقهبؿ، ويشػ

 وأظمرة سمـقر اًمّسـي، يقم ٓ يـػع مول، وٓ سمـقن إٓ مـ أشمك اهلل سمؼؾى ؾمؾقؿ.
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وًمؼد كشلت مـذ صغري ذم سمقئي صغػمة، ـموسمعفو اًمّتصّقف اًمّشوذزم، وًمؽـ حلداصمي 

ـّ وىمّؾي اعمعّؾؿلم مو يمـّو كدري مو احلّؼ، وٓ طمؼقؼي اإليامن، طمتك   ؾمـّل، وشمعؾؿـو يمؼماًمس

وأمر سمف  رادهاهلل، وقمبودشمف قمغم اًمقضمف اًّمذي أ شمقطمقدهواًّمذي هق  ،أول طمؼ قمغم اًمعبود

حتؼقؼ اًمنّمط اًمّثوين: متوسمعي اًمـّبّل ذم ـمريؼتف، وؾمـّتف قمغم وومؼ ومفؿ ، صمّؿ وسموإلظمالص ًمف

مـ اًمبدع : يموًمّرىمص،  ؾؿ اًمقؼلم مو يموكً قمؾقف اًمّصقومقياًمّسؾػ، سمعد ذًمؽ قمؾؿً قم

اعمروءة، واعملًمقف،  قمـوشمؾحلم اًمؼصوئد مع مو يصوطمبفو مـ هلق، وجمقن، واخلروج 

اًمّصوحللم، واًمغؾّق ومقفؿ مـ شمقؾّمؾ، وإدهك وإمر، شمشّقومفؿ ًمؼبقر إوًمقوء، و

وـمؾٍى ًمؾؼميمي، وؿمّد اًمّرطمول إًمقفو، وقمؾؿً أيضًو مو يموكقا قمؾقف مـ احلؼد اًمّشديد، 

واًمؽراهقي ٕهؾ اًمّسؾػ: ؾمّبًو، وشمؽػػمًا هلؿ، ومو كؼؿقا مـفؿ إّٓ: ّّٕنؿ يـؽرون 

ًا مـفؿ يؼقل قمؾقفؿ سمدقمفؿ، وخموًمػتفؿ خلػم اًمؼرون اًمّثالصمي إومم، وىمد ؾمؿعً مريد

ّٓ شمؾؿقذه اسمـ  سمؽّؾ ضمرأة، إّن ؿمقخ اإلؾمالم_ اسمـ شمقؿقي_ زكديٌؼ، ومو أزكدق مـف إ

، واًمشفداء، واًمّصوحللم لملم واًمّصدىمققاهلل ذم  اًمـّب ؾمـي، ًمؽـ مضً اهلل اًمؼقؿ رمحفام

. ـّ  سملن يؽقن هلؿ أقمداء مـ ؿمقوـملم، اإلكس، واجل

فو، وإمخودًا ًمـور اًمبدقمي اًمّصقومقي، وكٍمًة ًمؾسـّي، وطمراؾمتفو مـ يمّؾ مو يدّكس

ودمغًو ٕرسموهبو، وشمـؽقسًو ًمؾغوًملم ومقفو، وشمقضقحًو ًمؾسوئؾ، واعمحروم مـ اًمّسـّي، 

وكصحًو عمـ شمعّؾؼ ذم طمبوهلؿ، رأيً أن أيمتى، ؿمقئًو ُيقِضُح مـفجفؿ، ويؽشػ 

أؾمتورهو، ويبلم قمقارهو، وًمق سمزاد قمبد ومؼػم، وملؾملل اهلل أن أيمقن ىمد أوضمزت، 

 صبً، وؾمدّدت، وىمورسمً.وأ

هدكو ًمؽّؾ ظمػم، ُهداًة مفديلم ٓ ضوًّملم، وٓ مضّؾلم، ارّب اهمػر، وارطمؿ، و 

 وصغم اًمؾفؿ قمغم ؾمقد إوًملم، وأظمريـ، وقمغم صحبف، ومـ شمبعفؿ إمم يقم اًمّديـ.
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 ذّم اًمبدع واًمّتؿّسؽ سموًمّسـّي

 

 وسمعٌ إًمقفؿ رؾمقًمفأن أكزل قمؾقفؿ يمتوسمف، اهلل قمغم قمبوده اعمممـلم: إّن مـ كعؿ 

()ل إًمقفؿ سمعد  طمجي اهلل : ًمِئال يؽقن ًمؾـّوس قمغمشمػصقالً و شمبقوكًو، : ًمقبلّم ًمؾـّوس مو ُكزِّ

ومبلّم هلؿ مو حيتوضمقكف  مـ همػم همؾّق، وٓ يمتامن، رؾموًمي رسّمف ()اًمـّبّل ، ومؼد سمّؾغ اًمّرؾمؾ

سفؿ، وقمؼقهلؿ، وكسؾفؿ، وأمقاهلؿ، وملطمؽؿ اهلل ذقمف مـ مؼوصَد ذم ديـفؿ، وأكػ

 ات،اًمعبود ًمغؾق ذماسمتغوء اومال طموضمي ٓظمؽماع ذم اًمّديـ: همويي اإلطمؽوم، وأشمؿ اًمبقون، 

ذم همويي  ، ومؼد أيمؿؾ اهلل ديـف()رؾمقًمف  اهلل وهدُي  اًمنّمع ذعُ واًمّسؾقك قمؾقفو، سمؾ 

        :يمام ىمول ؾمبحوكف وشمعومم ،قمغم قمبوده متوم كعؿفوضمعؾ ذًمؽ مـ  احلسـ، واًمؽامل

(   ...ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )

ذم ـموقمي كبّقف  متالزميٌ  ًمؾحّؼ، سملّن هدايي قمبوده، وسملّم اهلل ؾمبحوكف وشمعومم [3]املائدة3

() :(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٺ...) ًمؼقًمف

ومؽّؾ اخلػم ذم اشمبوع ـمريؼتف واىمتػوء  ، وكصػمًا.هوديوً  ()، ومؽػك سمسـتف [45]الهور3

 ()ًمؼقًمف  أصمره، وؾمؾقك ـمريؼي صحبف 
ِ
: ))وَمَعَؾْقُؽْؿ سمُِسـَّتِل، َوؾُمـَِّي اخْلَُؾَػوء

قا قَمَؾْقَفو سمِوًمـََّقاضِمِذ(( ـَ اعمَْْفِديِّلَم، قَمضُّ اؿِمِدي اًمرَّ
(1)

وًمعظقؿ  وموًمّديـ سموٓشمبوع ٓ سموٓسمتداع. ،

ظمطبي ذم يمّؾ  ()شمبوع يمون اًمـبّل وظمطرهو قمغم شمقطمقد آّ  ،ّذ اًمبدقمي، وآسمتداع

ـِ قَمْبِد اهللِ، ىَموَل: يَموَن َرؾُمقُل )) :يمام ضموء قمـف خيطبفو حيّذر أمتف مـ اًمبدع،  ـْ ضَموسمِِر سْم قَم

ُف ُمـْ  ()اهللِ  ْت قَمْقـَوُه، َوقَماَل َصْقشُمُف، َواؿْمَتدَّ هَمَضُبُف، طَمتَّك يَمَلكَّ ِذُر ضَمقٍْش إَِذا ظَمَطَى امْحَرَّ

                                                           

 وصححف إًمبوين ذم ضعقػ اسمـ موضمف. 24أظمرضمف اسمـ موضمف سمرىمؿ  - 1
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ويُمؿْ »َيُؼقُل:  وقَمُي يَمَفوشَملْمِ »، َوَيُؼقُل: شَصبََّحُؽْؿ َوَمسَّ ًُ َأَكو َواًمسَّ ، َوَيْؼُرُن سَملْمَ إِْصَبَعْقِف شسُمِعْث

بَّوسَمِي، َواًْمُقؾْمَطك، َوَيُؼقُل:  َتوُب اهللِ، َوظَمػْمُ اهْلَُدى ُهَدى »اًمسَّ
ٌِ يمِ و سَمْعُد، وَمنِنَّ ظَمػْمَ احْلَِدي َأمَّ

ُُمقِر حُمَْدصَموَُهَو، َويُمؾُّ سمِْدقَمٍي َضاَلًَميٌ حُمَ  ْٕ ٍد، َوَذُّ ا شؿَّ
(1)

 ،(): « ـْ َأطْمَدَث ذِم َأْمِرَكو َهَذا َم

شَمو ًَمْقَس ومِقِف، وَمُفَق َرد  
(2)

ؼبؾف اهلل تاقمؾؿ أظمل اعمسؾؿ سملّن اًمعؿؾ اًمنّمقمل اًّمذي ي، 

قمظقامن، ومال يغـل أطمدمهو قمـ ، ومفام ذـمون مو يمون أظمؾصف، وأصقسمف ؾمبحوكف وشمعومم

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )، يمام ىمول ؾمبحوكف وشمعومم: أظمر

اَم إقَْماَمُل »: ()، وىمول [4]البيِّهة3 (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ إِكَّ

ًْ ِهْجَرشُمُف إمَِم ُدْكَقو ُيِصقُبَفو، َأْو إمَِم  ـْ يَموَك اَم ًمُِؽؾِّ اْمِرٍئ َمو َكَقى، وَمَؿ اْمَرَأٍة  سمِوًمـِّقَّوِت، َوإِكَّ

ُحَفو، وَمِفْجَرشُمُف إمَِم َمو َهوضَمَر إًَِمقْفِ 
شَيـْؽِ

(3)
طمبتفو ًمألقمامل وٓ سمد مـ مص هلل ، وموًمـّقي اخلوًمصي

 ،()ـمريؼي اًمعبودة واإلصوسمي ذم متوسمعي اًمـّبّل أّمو يمقػّقي ، وواًمبوـمـي ،اًمظوهرة اًمنمقمّقي

شمػريط، وٓ  همػمذم اًمّزمون، واعمؽون، واًمـّقع، واًمؽقػّقي، واًمؼدر، مـ  ومال سمّد مـ اعمقاومؼي

ومتوسمعتف قمغم  ،() اخلػم مـ همػم إصوسمي ًمؾحؼ ذم مقاومؼي اًمـّبلّ  ، وأّمو إرادةإومراط

مـ اإلطمداث ذم اًمّديـ اعمبـّل قمغم اهلقى اًّمذي خيوًمػ و ٓ ؿمّؽ ومقف: سملّكف ـمريؼتف ومفذا مّ 

، ويمؿ مـ مريد ًمؾخػم، وسمعقد يمّؾ اًمبعد قمـ اًمّسـي واًمتزام ـمريؼتفو، يمام اهلدى وآشمبوع

ذم إكؽورهؿ ًمؾبدع اًّمتل  وريض اهلل قمـفؿ أمجعلم ()ضموء قمـ أصحوب رؾمقل اهلل 

 ــف:ومؼد أظمرج اًمدارمّل ذم ؾم ،ومسؼً مـ اهلقى اًمؼؾبّل: فمـًّو مـفؿ سملّّنؿ حيسـقن صـعوً 

ـْ َأسمِقِف  ُث، قَم ًُ َأِِب، حُيَدِّ ـُ حَيَْقك، ىَموَل: ؾَمِؿْع ـُ اعمَُْبوَرِك، َأكَبَلَكو قَمْؿُرو سْم َكو احْلََؽُؿ سْم ))َأظْمؼَمَ

ـِ َمْسُعقٍد َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف، ىَمْبَؾ َصاَلِة اًْمَغَداِة، وَمنَِذا  ىَموَل: يُمـَّو َكْجؾُِس قَمغَم سَموِب قَمْبِد اهللَِّ سْم

                                                           

 .867أظمرضمف مسؾؿ سمرىمؿ  - 1

 .1718ومسؾؿ سمرىمؿ  4697سمرىمؿ  اًمبخوريأظمرضمف  - 4

 1أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ  - 3
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ؿَْمَعِريُّ َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف وَمَؼوَل: َأظَمَرَج ظَمَرَج، مَ  ْٕ َشْقـَو َمَعُف إمَِم اعمَْْسِجِد، وَمَجوَءَكو َأسُمق ُمقؾَمك ا

، سَمْعُد. وَمَجَؾَس َمَعـَو طَمتَّك ظَمَرَج، وَمَؾامَّ ظَمَرَج، ىُمْؿـَو إًَِمقِْف  َٓ ـِ ىُمْؾـَو:  مْحَ إًَِمقُْؽْؿ َأسُمق قَمْبِد اًمرَّ

ًُ ذِم اعمَْْسِجِد آكًِػو َأْمًرا َأْكَؽْرشُمُف َوََلْ َأَر مَجِقًعو، وَمَؼوَل  ، إيِنِّ َرَأْي ـِ مْحَ ًَمُف َأسُمق ُمقؾَمك: َيو َأسَمو قَمْبِد اًمرَّ

ا. ]ص: -َواحْلَْؿُد هللَِِّ  - َّٓ ظَمػْمً
ًُ 487إِ اُه. ىَموَل: َرَأْي ًَ وَمَسؽَمَ [ ىَموَل: وَماَم ُهَق؟ وَمَؼوَل: إِْن قِمْش

اَلَة ذِم يُمؾِّ طَمْؾَؼٍي َرضُمٌؾ، َوذِم َأْيِدهيِْؿ طمًصو، ذِم اعمَْْسِجِد ىمَ  ْقًمو طِمَؾًؼو ضُمُؾقؾًمو َيـَْتظُِروَن اًمصَّ

وَن ِموَئًي، وَمقَُؼقُل: َهؾُِّؾقا ِموَئًي، وَمقَُفؾُِّؾقَن ِموَئًي، َوَيُؼقُل: ؾَمبِّحُ  ُ وا ِموَئًي، وَمقَُؽؼمِّ ُ قا وَمقَُؼقُل: يَمؼمِّ

ًُ هَلُْؿ ؿَمْقئًو اْكتَِظوَر َرْأِيَؽ َأِو اْكتظوَر ِموَئًي، وَمُقَسبُِّحقَن ِموئَ  ًَ هَلُْؿ؟ ىَموَل: َمو ىُمْؾ ًي، ىَموَل: وَماَمَذا ىُمْؾ

ـْ طَمَسـَوَِهِؿْ »َأْمِرَك. ىَموَل:  َٓ َيِضقَع ِم ًَ هَلُْؿ َأْن  وا ؾَمقِّئَوَِهِْؿ، َوَضِؿـْ ، شَأوَماَل َأَمْرََهُْؿ َأْن َيُعدُّ

َؾِؼ، وَمَقىَمَػ قَمَؾقِْفْؿ، وَمَؼوَل: صُمؿَّ َمَه َوَمَضْقـَو َمعَ  ـْ شمِْؾَؽ احْلِ َمو َهَذا »ُف طَمتَّك َأشَمك طَمْؾَؼًي ِم

ـِ طمًصو َكُعدُّ سمِِف اًمتَّْؽبػَِم َواًمتَّْفؾِقَؾ ش اًمَِّذي َأَرايُمْؿ شَمْصـَُعقَن؟ مْحَ ىَموًُمقا: َيو َأسَمو قَمْبِد اًمرَّ

وا ؾَمقَِّئوشمُِؽْؿ، »َواًمتَّْسبِقَح. ىَموَل:  ٌء َوحْيَُؽْؿ َيو وَمُعدُّ ـْ طَمَسـَوشمُِؽْؿ َرْ َٓ َيِضقَع ِم ـٌ َأْن  وَمَلَكو َضوِم

 َصَحوسَمُي َكبِقُِّؽْؿ َصغمَّ اهلُل قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ ُمَتَقاومُِروَن، 
ِ
ء َٓ َع َهَؾَؽَتُؽْؿ َهُم ٍد، َمو َأْْسَ َي حُمَؿَّ ُأمَّ

ِي َوَهِذِه صمِقَوسُمُف ََلْ شَمبَْؾ، َوآكَِقُتُف ََلْ شُمْؽَسْ  ـْ ِمؾَّ ، َواًمَِّذي َكْػِز سمَِقِدِه، إِكَُّؽْؿ ًَمَعغَم ِمؾٍَّي ِهَل َأْهَدى ِم

ٍد  . ش. أْو ُمْػَتتُِحق سَموِب َضاَلًَميٍ  ()حُمَؿَّ َّٓ اخْلػَْمَ
، َمو َأَرْدَكو إِ ـِ مْحَ ىَموًُمقا: َواهللَِّ َيو َأسَمو قَمْبِد اًمرَّ

ـْ ُيِصقَبُف، إِنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ »ىَموَل:  ـْ ُمِريٍد ًمِْؾَخػْمِ ًَم صَمـَو َأنَّ  ()َويَمْؿ ِم ىَمْقًمو َيْؼَرُءوَن ش طَمدَّ

َٓ ُُيَووِ اًْمُؼرْ  "، َواْيُؿ اهللَِّ َمو َأْدِري ًَمَعؾَّ َأيْمَثَرُهْؿ ِمـُْؽْؿ، صُمؿَّ شَمَقممَّ قَمـُْفْؿ. وَمَؼوَل ُز شَمَراىِمقَُفؿْ آَن 

َؾِؼ ُيَطوقِمـُقَكو َيْقَم اًمـَّْفَرَواِن َمَع اخْلََقاِرِج(( َي ُأوًَمِئَؽ احْلِ ـُ ؾَمَؾَؿَي: َرَأْيـَو قَمومَّ قَمْؿُرو سْم
(1)

، 

آؾمتحسون ذم اًمّديـ طمّتك يصبح مو اؾمتحسـتف اًمعؼقل، واًمؼؾقب  :هقأٓ  اًمبدع ومؿـشل

يمام ىمول اًمّشوومعّل رمحف اهلل ))مـ اؾمتحسـ ذم ووىمرسمًي هلل،  يعؿؾ سمف اًمعومؾقن شمديـًو، ذقموً 
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اًمّديـ ومؼد ذع((
 (1)

ؾْماَلم  موًمؽوً  َوىَموَل اسْمـ اعمَْوضمشقن ؾَمِؿعً ، َيُؼقل: مـ اسمتدع ذِم اإْلِ

َن اهلل َيُؼقل: }اًْمَقْقم أيمؿؾً ًمؽؿ  ِٕ ًدا ظَمون اًمرؾَموًَمي،  سمِدقَمي َيَراَهو طَمَسـَي ومؼد زقمؿ َأن حُمَؿَّ

َٓ يؽقن اًْمَقْقم ديـو ديـُؽْؿ{ وَماَم َل يؽـ َيْقمِئٍذ ديـو 
(2)

واًمعؿؾ سموًمنمع مـ همػم مقاومؼي  .

و رهمبي قمـ ؾمـّي اًمـّبّل، يمام ضموء ذم ىمصي اًمّرهط اًمثالصمي طمقـام اًمـّبّل ذم ؾمـّتف ٓ ريى: سملّّن 

ـَ َموًمٍِؽ َريِضَ اهللَُّ قَمـُْف، َيُؼقُل:  ))قمـ اًمـّبّل ًمقسلًمقا قمـ قمبودشمف:ىمدمقا إمم سمققت  َأَكَس سْم

ـْ قِمبَوَدِة اًمـَّبِلِّ ()ضَموَء صَمالصََمُي َرْهٍط إمَِم سُمُققِت َأْزَواِج اًمـَّبِلِّ  وا ()، َيْسَلًُمقَن قَم ، وَمَؾامَّ ُأظْمؼِمُ

ـَ اًمـَّبِلِّ  ـُ ِم ـَ َكْح ُْؿ شَمَؼوًمُّقَهو، وَمَؼوًُمقا: َوَأْي ـْ َذْكبِِف َوَمو ()يَمَلّنَّ َم ِم ؟ ىَمْد هُمِػَر ًَمُف َمو شَمَؼدَّ

و َأَكو وَمنيِنِّ ُأَصكمِّ اًمؾَّقْ  َر، ىَموَل َأطَمُدُهْؿ: َأمَّ ْهَر َوَٓ ُأوْمطُِر، شَمَلظمَّ َؾ َأسَمًدا، َوىَموَل آظَمُر: َأَكو َأُصقُم اًمدَّ

ُج َأسَمًدا، وَمَجوَء َرؾُمقُل اهللَِّ  َأْكُتُؿ »إًَِمقِْفْؿ، وَمَؼوَل:  ()َوىَموَل آظَمُر: َأَكو َأقْمَتِزُل اًمـَِّسوَء وَماَل َأشَمَزوَّ

 َ َٕ ـَ ىُمْؾُتْؿ يَمَذا َويَمَذا، َأَمو َواهللَِّ إيِنِّ  ِذي ظْمَشويُمْؿ هللَِِّ َوَأشْمَؼويُمْؿ ًَمُف، ًَمؽِـِّل َأُصقُم َوُأوْمطُِر، اًمَّ

ـْ ؾُمـَّتِل وَمَؾقَْس ِمـِّل(( ـْ َرهِمَى قَم ُج اًمـَِّسوَء، وَمَؿ َوُأَصكمِّ َوَأْرىُمُد، َوَأشَمَزوَّ
 (3)

، ومفمٓء اًمّرهط 

ّٓ ظمػمًا مـ شمبتّؾ، ذًمؽ  ومؽؾًمؾقؾ مـ همػم كقم وصقوم همػم مـؼطع وصالٍة  مو أرادوا إ

ـّ قمبوداَهؿ ىمد ومؼدت مقاومؼي  :ذـمًو قمظقاًم ًمؼبقل اًمعؿؾ أٓ وهق قمبودة، وـموقمي هلل وًمؽ

وـمريؼتف ذم قمبودشمف ًمرسّمف، ومؿـ يمون خيشك اهلل ويتّؼف ومعؾقف سموًمّسـي،  ذم يمقػقي ()اًمـّبل 

 زام وآؾمتؼومي قمغم إمر اًمعتقؼ ومؽّؾ اخلػم ومقف.وآًمت

 ؾمؾػ......ويمّؾ ّذ ذم اسمتداع مـ ظمؾػ.ومؽّؾ ظمػم ذم اشّمبوع مـ 
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 ذّم اًمّتؼؾقد مـ همػم اشمبوٍع ًمؾدًمقؾ
 

قمغم اهلل  ٓ يـبغل ًمؾؿسؾؿ أن يؼّؾد أطمدًا مـ اًمـوس وىمد أوداه اضمتفوده ًمؾتّخًرص

مدًمقًمف اًّمذي وصحي  تفمـ همػم معرومي دًمقؾف، وصح ورؾمقًمف، أو اًمبعد قمـ اصوسمي احلّؼ 

سمؾ قمغم اعمسؾؿ اًّمذي يبحٌ قمـ احلّؼ واشمبوقمف أن ٓ يؼؾد ديـف  :اؾمتدل سمف مـ أضمؾف

ومؽؿ مـ طمزب اكتنم وأؿمعؾً ، مقاومؼي اًمّرضمول ًمؾحؼ إمم اًمّرضمول، سمؾ قمؾقف أن يـظر

اضمتامقمفؿ، ويموكً معقل هدم ًمؾّسـي، وؾمببًو ًمتػريؼ إمي ؿمقعًو، ذوره وطمدة اعمسؾؿلم و

اًّمذيـ  قمغم اًمتّؼؾقد مـ ظمالل أشمبوقمفؿ: سملن ىمومً ويمون ؾمبى اكتشور إطمزاب اعمورىمي

، اشّمبعقهؿ قمغم سموـمؾفؿ مـ همػم دًمقؾ، وٓ سمرهون قمغم صحي دقمقاهؿ، وصدق مـفجفؿ

كػقسًو ذم ذم اًمتّؼؾقد واًمغؾّق ذم اشمبوع ـمرق اًمـّوس مـ همػم  وىمد ذيمر اسمـ شمقؿقي رمحف اهلل يمالموً 

ـْ  :ىمول ،دًمقؾ ـْ ضَمَعَؾ ـَمِريَؼ َأطَمٍد ِم ـْ اًْمُعبَّوِد ))وَمَؿ  َأْو ـَمِريَؼ َأطَمٍد ِم
ِ
 َواًْمُػَؼَفوء

ِ
اًْمُعَؾاَمء

ـْ ضَمَعَؾ يُمؾَّ جُمْتَِفٍد ذِم ـَموقَميٍ  َحوسَمِي وَمُفَق خُمْطٌِئ َضول  ُمبْتَِدٌع َوَم ـْ ـَمِريِؼ اًمصَّ وِك َأوْمَضَؾ ِم  َواًمـُّسَّ

ُُمقِر َمْذُمقًمو َمِعقبًو َمُْؼقشًمو وَمفُ  ْٕ َق خُمْطٌِئ َضول  ُمبْتَِدٌع.((َأظْمَطَل ذِم سَمْعِض ا
(1)

. 

سمؾ مسّقغ عمـ ىمٍم ضمفده وقمؼؾف وومفؿف ذم معرومي  ذم كػسف، وموًمتّؼؾقد ًمقس طمجي

و مو يتعؾؼ وأمّ  ،احلّؼ وشمشوسمف اعمسوئؾ اًمػؼفقي قمؾقف ومقام يتعّؾؼ ذم اعمسوئؾ اًمػؼفقي اًمتػصقؾقي

اًمتقىمقػ، ٓ قمغم اهلقى ذم ـمريؼي اًمعبودة ويمقػقتفو ومال اضمتفود ذم ذًمؽ سمؾ مبـوه قمغم 

يُّ اعمَْوًمِؽِلُّ آسمتداع ـُ ظُمَقْيِز َمـَْداٍد اًْمبٍَْمِ ِع  ((، َوىَموَل َأسُمق قَمْبِد اهللَِّ سْم ْ اًمتَّْؼؾِقُد َمْعـَوُه ذِم اًمنمَّ

 ِٓ يَعِي، َوا ِ َي ًمَِؼوِئَؾِي قَمَؾْقِف، َوَذًمَِؽ َمْـُقٌع ِمـُْف ذِم اًمنمَّ َٓ طُمجَّ ضُمقُع إمَم ىَمْقٍل  ًَ اًمرُّ َبوُع: َمو صَمَب شمِّ

ـْ هَمػْمِ َأْن َُيَِى قَمَؾْقؽ ىَمُبقًُمُف سمَِدًمِقٍؾ  ـْ اشمَّبَْعً ىَمْقًَمُف ِم ٌي. َوىَموَل ذِم َمْقِضٍع يُمؾُّ َم قَمَؾْقِف طُمجَّ
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ـْ َأْوضَمَى اًمدَّ   اهللَِّ هَمػْمُ َصِحقٍح، َويُمؾُّ َم
ـِ ًَ ُمَؼؾُِّدُه، َواًمتَّْؼؾِقُد ذِم ِدي ًمِقَؾ ُيقضِمُى َذًمَِؽ وَمَلْك

ٌغ، َواًمتَّْؼؾِقُد َمْـُقٌع(( ـِ ُمَسقَّ ي بَوُع ذِم اًمدِّ شمِّ
ِٓ ًَ ُمتَّبُِعُف، َوا بَوُع ىَمْقًمِِف وَمَلْك قَمَؾْقؽ اشمِّ

 (1)
يمثػم مـ ، 

إومراـمف ذم حمّبتف، وًمق يمون ىمقًمف سموـماًل يضوّد اًمنّميعي سبى سم :اًمـّوس يؾتزم سمؼقل مـ ىمؾده

ّٕكف حيّى ؿمقخف، وموعمؼقوس قمـده ًمقس  :طمّؼوً مـ يمّؾ وضمف، ومؽمى اعمؼّؾد ُيعؾ احلّؼ 

 ،وىمول رؾمقًمف ،شمؼقل ًمف ىمول اهلل شقخف!، ًم فحمبتف وشمعظقؿ قمـده سمؾ اعمقزان ،اًمّدًمقؾ وصمبقشمف

ًمؼد  ،!!!، ومؿقزان احلّؼ قمـده هق اًمشقخ، أو ىمطبفقؼقل ًمؽ: ىمول: ؿمقخلوم ،وىمول صحوسمتف

مقاومؼتفؿ همػم ومـ اىمتػك أصمرهؿ يـؽرون شمؼؾقد اًمّرضمول مـ  ،يمون مـ مـفٍ اًمصحوسمي

ـْ  ذم إكؽورهيمام ضموء قمـ اسمـ قمبوس ريض اهلل قمـفام  ،ًمؾّسـي ـْ ُيَعوِرُض َمو سَمَؾَغُف ِم قَمغَم َم

 ،
ِ
اَمء ـْ اًمسَّ ـَِّي سمَِؼْقًمِِف: ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر، َوَيُؼقُل: ُيقؿِمُؽ َأْن شَمـِْزَل قَمَؾقُْؽْؿ طِمَجوَرٌة ِم اًمسُّ

ـَ قَمبَّوٍس َوَريِضَ ، َوشَمُؼقًُمقَن: ىَموَل َأسُمق سَمْؽٍر َوقُمَؿُر: وَمَرطِمَؿ اهللَُّ()َأىُمقُل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ   اسْم

ـَ إَذا ىِمقَؾ هَلُْؿ: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ  ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ : ىَموًُمقا: ىَموَل ()قَمـُْف، وَمَقَاهللَِّ ًَمْق ؿَموَهَد ظَمْؾَػـَو َهُم

ـْ ىَمِريٍى، َوإِكَّاَم يَموُكقا َيدَ  َٓ ىَمِريًبو ِم َحوسَمَي َو َٓ ُيَدايِن اًمصَّ ـْ  َ
قُمقَن َأىْمَقاهَلُْؿ وُماَلٌن َووُماَلٌن، عمِ

ضِمُعقَن  ًمِقُؾ َمَعُفْؿ وَمػَمْ : وَمقَُؽقُن اًمدَّ
ِ
ء َٓ ُْؿ َيُؼقًُمقَن اًْمَؼْقَل َوَيُؼقُل َهُم َّنَّ

ِٕ  :
ِ
ء َٓ ىَْمَقاِل َهُم ِٕ

ـَ ُهَق َأطَمىُّ إًَمقِْفْؿ ِمَّو ؾِمَقاهُ  ِذي ،((إًَمقِْفْؿ َوَيَدقُمقَن َأىْمَقاهَلُْؿ، يَماَم َيْػَعُؾ َأْهُؾ اًْمِعْؾِؿ اًمَّ
(2)

. 

سملّكف اًمعؾؿ اًّمذي خيرج اًمـّوس مـ  :ؿتف ٓ ريىإّن ؿمػوء اًمعّل مـ اًمّتؼؾقد وفمؾ  

وهيدي إمم ساط مستؼقؿ، وإمم اشّمبوع ؾمـّي  وإمم مشؽوة اعمصوسمقح، ،اًمّظؾامت إمم اًمـّقر

اًمـّبّل اًمؽريؿ صؾقات رِب وؾمالمف قمؾقف، ومؽّؾ مـ ذاق ىمؾبف مرارة اجلفؾ ومال ؿمّؽ 

سمقىمققمف ذم همقوسموت اًمّضالل واعمـؽرات، وفمؾامت اًمبدع واًمّشبفوت، ومال مـجل وٓ 

ّٓ سموًمّتؿّسؽ سموًمّسـي و وجلامقمي اعمسؾؿلم  اعمشوىّمي ًمسـّتف اًمؼصد ومقفو وقمدممؾجل طمقـئٍذ إ

 يـ يستؿعقن اًمؼقل ومقتبعقن أطمسـف، وأصقسمف.مـ اًمّسؾػ واخلؾػ اًمذّ 
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 شمـزيف اعمسوضمد قمـ يمّؾ مو يدكسفو
 

ًمؼد أمر اهلل ؾمبحوكف وشمعومم سمبـوء اعمسوضمد، وقمامرَهو قمامرة ذقمقّي مبـوهو قمغم يمتوسمف، 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )، ومؼول ؾمبحوكف وشمعومم: ()وؾمـّي كبّقف 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 :، وقمامرَهو شمتعّؾؼ سملمريـ قمظقؿلم، مهو[21]التوبة3 (ے ے ۓۓ

هلل وطمده، ومذيمر ؾمبحوكف وشمعومم ذوـمًو ومقؿـ  و إظمالصوً سمـوؤهو وحتؼقؼ اًمعبودة ومقف

ـٌ اشّمصػ  ـٌ سموهلل إىمر سمعامرَهو سملكف ممم سملّن هـوًمؽ يقمًو ومقف  ارًا، وإذقموكًو، وشمصديؼًو، وممم

امهلؿ اًّمتل قمؿؾقهو ذم اًمّدكقو، ومخرج سمذًمؽ مـ أذك سموهلل ومؾقس مـ ُُيزى اًمـّوس سملقم

و سموإليامن، يمام يػعؾف أهؾ اًمبدع يمغالة اًمّشقعي، واًمّصقومقي، وهمػمهؿ مـ ّنيعّؿرواًّمذيـ 

، لم وؿموىّمقا اهلل ورؾمقًمفاًمّطقائػ اعمورىمي اًّمتل طمودت، واكحرومً قمـ ؾمبقؾ اعمممـ

 ،مـ دون اهلل ، ًمقعؽػقا قمؾقفور أوًمقوئفؿومجعؾقا مـ مسوضمد اهلل سمروضمًو قمغم ىمبق

، واًمّرىمص ؿ واًمّصالة إًمقفؿ، واًمـقوطميومجعؾقهو ىمبؾي هلؿ ذم دقموئفؿ وآؾمتغوصمي هب

 :عؾ إظمقاّنؿ مـ ىمبؾ يمام أظمؼم قمـفؿ، وضمعؾقهؿ زًمػك يتزًمػقن هبو إمم اهلل يمام ومومقفو

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ...)

، [3]الزَُّمر3(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
قن مـ قماّمر ؽ، ي()ومؾقس يمّؾ مـ شمؼّرب إمم اهلل سمغػم ذقمف، أو سمغػم ـمريؼي كبّقف 

مسوضمده، ومبقً اهلل مؽي اعمؽرمي يمون ذم زمـ اجلوهؾقّي ٓ خيؾق مـ اًمّطقاف طمقًمف هلل 

ـّ اهلل كػك قمـفؿ  اإليامن عمو أطمدصمقه مـ اًمبدع ذم ذقمف مـ إوصمون، وقمبودَهو، وًمؽ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )، فو ذيؽًو هللوضمعؾِ 
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وىمد  ،[20]التوبة3 ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

يمنطمداث اًمّتصػقؼ،  :اعمـؽرات أطمدصمقا ذم مؾي إسمراهقؿ مـ اعمحدصموت اًمؽثػمات

يمام أظمؼم وىمرسمي مـ اًمؼرسموت،  قمبودة مـ اًمعبودات، قا ذًمؽضمعؾواًمّصػػم، طمّتك 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) ؾمبحوكف قمـفؿ:

مؼصد أمره  ؾمبحوكف وشمعومم ؼد سملّم اهللوم .[34]األنفال3( ڄ ڄ ڄڃ

قمامرَهو سموًمّتقطمقد، واًمصالة، واًمّذيمر، وىمراءة اًمؼرءان، ويمّؾ قمؿؾ  :مـ سمـوئفو، أٓ وهق

خب مب ىب مئ ىئ يئ جب حب ) :ىمول شمعومميمام  ،ظمػم، ذقمف ؾمبحوكف وشمعومم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ يب جت حت خت مت ىتيت

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

وملمر اهلل ، [31-33]الهور3( ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ

ؾمبحوكف وشمعومم سمرومعفو قمـ مو يدّكسفو، وأمر سمتطفػمهو مـ يمّؾ ظمبٌ يتعّؾؼ سموٕمقر 

احلسقّي، أو إمقر اعمعـقّيي مـ إومعول وإىمقال اعمحرّمي، أو قمـ اًمّؾغق ومقفو، صمّؿ سملّم 

ٓ ، ًمذًمؽ احلؽؿ اًمّثوين عمؼصد سمـوءهو: وهق قمامرَهو سموًمّصؾقات، واًمّذيمرؾمبحوكف وشمعومم 

سمـوء اًمؼبقر ـبغل ًمؾؿسؾؿ سملن حُيدث طمدصمًو ومقفو، وملمر اًمّشورع احلؽقؿ  سمتطفػمهو مـ ي

))َأنَّ ُأمَّ طَمبِقَبَي، َوُأمَّ  اعُمْمِمـلَِم:ذم احلديٌ اًّمذي شمرويف قَموِئَشَي ُأمِّ  ()، يمام ىمول ومقفو

إِنَّ ُأوًَمئَِؽ »وَمَؼوَل:  ()وَمَذيَمَرشَمو ًمِؾـَّبِلِّ ؾَمَؾَؿَي َذيَمَرشَمو يَمـِقَسًي َرَأْيـََفو سمِوحلََبَشِي ومِقَفو شَمَصوِويُر، 

َقَر،  ُروا ومِقِف شمِْؾَؽ اًمصُّ ِه َمْسِجًدا، َوَصقَّ وًمُِح وَماَمَت، سَمـَْقا قَمغَم ىَمؼْمِ ضُمُؾ اًمصَّ إَِذا يَموَن ومِقِفُؿ اًمرَّ

اُر اخلَْؾِؼ قِمـْ  شَد اهللَِّ َيْقَم اًمِؼَقوَميِ وَمُلوًَمِئَؽ ِذَ
(1)

د اًمؼقم مـ أدقمقوء اًمّتقطمقومو زال ذار ، 

ء قمغم ، ذم اًمبـوأمر اهلل ورؾمقًمف ـ أهؾ اًمّشقعي اعمورىمي، واًمّصقومّقي اعموضمـي، خيوًمػقنم

، ومسوضمد سوضمد ًمتعبد مـ همػم اهلل ؾمبحوكف وشمعوممىمبقر أوًمقوئفؿ، أو دومـفؿ ذم  اعم

! واهلل اعمستعون سملضطمتفؿ، وملّي شمقطمقد، وأّي اشّمبوٍع يّدقمقكف اًمػرىمتلم اًمّضوًمتلم مؾقئي

                                                           

 .548، ومسؾؿ سمرىمؿ 247رواه اًمبخوري سمرىمؿ  - 1
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ًمؾفق واًمّرىمص، واًمّطرب وضّب اًمّدف،  ومؿسوضمد اهلل ًمقسً سملكديي قماّم يصـعقن!

اهلل، يمام  هل ًمذيمر ًمألصقات سموًمّؾغط، واًمؾغق، وًمؾبقع واًمنّماء، سمؾ ورومعٍ واًمّتحجقؾ، 

ـْ ؾَمِؿَع َرضُماًل : »، وإكشود اًمّضوًّمي، ىمول ضموء ذم احلديٌ ذم اًمـّفل قمـ اًمبقع، واًمنّماء  َم

ـَ هِلََذا ْ شُمْب َهو اهلُل قَمَؾْقَؽ وَمنِنَّ اعمََْسوضِمَد ََل َٓ َردَّ ًي ذِم اعمَْْسِجِد وَمْؾَقُؼْؾ  شَيـُْشُد َضوًمَّ
(1)

، وىمول: 

وَرشَمَؽ، َوإَِذا َرَأْيُتْؿ ))" َٓ َأْرسَمَح اهللَُّ دِمَ ـْ َيبِقُع َأْو َيْبتَوُع ذِم اعمَْسِجِد، وَمُؼقًُمقا:  ـْ إَِذا َرَأْيُتْؿ َم َم

ًي، وَمُؼقًمُ  َٓ َردَّ اهللَُّ قَمَؾْقَؽ َيـُْشُد ومِقِف َضوًمَّ "((قا: 
(2)

، هذا ومقؿـ يبتوع ويشؽمي ويـشد قمـ 

وأدهك مـ ذًمؽ،  قفو اًمّرىمص، واًمغـوء، وضب اًمّدف!!،ومقؿـ أطمدث وم ضوًّمتف ومؽقػ

، يمام شمػعؾف صقومّقي اًمقضمد، ()سملن يعتؼد ذًمؽ ىمرسمًي هلل، واشّمبوقمًو ًمرؾمقل اهلل  :وأمر

، واًمّرىمص، شمشّبفًو سموًمـّسوء  ـّ سمؾ وأحلد مـ ذًمؽ أِن اّدقمقا سملّن ّٕن ذًمؽ مـ ظمصوئصف

 ، وؾمقء صـقعفؿ، وضالًمي ومؽرهؿ:لوداهؿ همؾّقهؿيمذسمًو، وزورّا، وم ذًمؽ مـ ذع اهلل

 وومّسؼقه، روا خموًمػفؿ،ومؽػّ  رء!ًمقس مـ اًمّديـ ذم  سملن طمؽؿقا قمغم مـ ظموًمػفؿ سملّكف

ومحّبفؿ هلل  اعمـقن، وأومرـمقا ذم ؿمتؿف، وًمعـف.  ورمقه سملًمػوظ ؿمـقعي، وشمرسّمصقا سمف ريى

، أّي قمؼؾ قمغم حلـ اًمّشقطون، وأوشمورهووًمرؾمقًمف مبـّل قمغم رّكي اًمّشقطون، ومزموره، 

وهؿ  ويؾعبقن يؾفقن،هلل، وذقمف أسمِو !وديـ يؽقن اًمّرىمص واًمتّحجقؾ قمبودة هلل

اًمغـوء، واًمؾفق -هؿ ـمغقوّنؿ سملن اؿمؽموا سمآيوت اهلل هلق احلديٌطمّتك مدّ  !ؾمومدون

. واهلل اعمستعون قمغم مو يصػقن ،اًمـّوس وأكػسفؿ قمـ ؾمبقؾ اهللسمف ًمقضؾقا  -واعمجقن

اهلل ٓ سمّد مـ صقوكتفو، وطمراؾمتفو، مـ يمّؾ مو ُيدّكسفو وهذا واضمى ذقمّل، وىمد  سمققت

 وأمر سموعمـؽرشُمذيمر ومقفو دقمقة اًمّتقطمقد، واًمّسـّي، ظموب وظمس مـ طمورهبو، ومـع أن 

 مؾجًل ًمؾبدقمي، وأهؾفو.،ومقفو، وضمعؾفو مستقدقموً  ، وّنك قمـ اعمعروفومقفو

                                                           

 .568سمرىمؿ أظمرضمف مسؾؿ  - 1

( 1295(، اإلرواء )733، وصححف إًمبوين، اعمشؽوة )1341أظمرضمف اًمؽممذي سمرىمؿ  - 4
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 احلريمي اًمّصقومّقي تتك فمفرم

 

ُل َمو  :إّن أول فمفقٍر هلو يمون ذم اًمبٍمة، يمام ذيمر ؿمقخ اإلؾمالم سمـ شمقؿقي ُف َأوَّ ))وَمنِكَّ

قومِقَِّي سَمْعُض َأْصَحوِب قَمْبِد اًْمَقاطِمِد  ـْ سَمـَك دويرة اًمصُّ ُل َم ِة َوَأوَّ ـْ اًْمَبٍْمَ قومِقَُّي ِم فَمَفَرْت اًمصُّ

ْهِد  ـْ اعمَُْبوًَمَغِي ذِم اًمزُّ ِة ِم ـِ َويَموَن ذِم اًْمَبٍْمَ ـْ َأْصَحوِب احْلََس ـِ َزْيٍد َوقَمْبُد اًْمَقاطِمِد ِم سْم

َواًْمِعَبوَدِة َواخْلَْقِف َوَكْحِق َذًمَِؽ((
(1)

. 

اعمـؽرة  َل يؽـ اًمّتصقف ذم شمؾؽ اًمػؽمة قمغم مو هل قمؾقف صقومقّي اًمققم مـ اًمبدع

ذم شمؾؽ اًمػؽمة يبوًمغقن ذم  سمؾ يمون أصحوب اًمُدويرة ،وسمعضفو يصؾ حلّد اًمنّمك

سمدقمًو شمـوذم مؼوصد ، طمتك كشلة كوؿمئي سمعدهؿ وملطمدصمقا ، واًمعبودة، واخلقفاًمّزهد

وضمعؾفو مسوضمد هلؿ،  قؿ أوًمقوئفؿ، وسمـوء إضطمي قمغم ىمبقرهؿيمتعظاًمنميعي: 

اعمقًمد اًمـّبقّي  :ٍمَهؿ ًمؾحريمي اًمبوـمـّقي اإلؾمامقمقؾقي ذم اختوذ أقمقودهؿ ديـًو هلؿ ومـفوويمـ

ىمص اًمقفقدّي واعمجقّد، اختوذ اًمرّ ، اًمذي أطمدصمتف اًمدوًمي اًمعبقديي اًمؽوومرة، ومـفو

، ومّو أطمدصمقه قمقذًا سموهلل مـ ؿمطحوَهؿ: سملن ضمعؾقا قمبودة مـ اًمعبوداتواًمغـوء 

 أىمطوهبؿ، وأوًمقوئفؿ أومضؾ مـ أكبقوء اهلل، يمام ىموًمقا:

 مؼوم اًمـّبقة ذم سمرزٍخ.....ومقيؼ اًمّرؾمقل ودون اًمقزّم.

مـ اهلل ؾمبحوكف وشمعومم، وأقمظؿ  مؾؽقتذم  شمٍّمومفؿ اقمتؼدوا وأيمثر مـ ذًمؽ سملن

لّن احلاّلج واسمـ قمرِّب وهمػممهو أطمدصمقا قمؼقدة آحتود واًمقضمقد وهل سم اومؽماءً ذًمؽ 
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اعمؿزوضمي سموؾمؿ اًماّلهقت واًمـّوؾمقت، وهمػم ذًمؽ مـ ؿمطحوَهؿ قمؼقدة اًمـصورى، 

يموسمـ ؾمقـو  جقؾمقّي، واًمـٍّماكقي، واًمػالؾمػياًمؽػرّيي اعمورىمي اًّمتل مـشلهو، اًمقفقدّيي واعم

 رؾمقل اهلل صغم اهلل قمؾقف لن يمذسمقا قمغمسم :أيضوً  دقموهؿ اكحراومفؿ وزيغفؿو ،وهمػمه

وحتّرم مو أطمّؾف  ()اظمتؾؼقا أطموديٌ مؽذوسمي حتّؾ هلؿ مو طمّرمف اهلل ورؾمقًمف و وؾمّؾؿ،

قمـ احلّؼ ًمقضؾقا اًمـّوس واسمتغوء حتريػ اًمؽؾؿ قمـ مقاضعف، : اسمتغوء اًمػتـي اهلل ورؾمقًمف

، ًمق يموكقا يعؾؿقن، وحتصقـًو حلججفؿ اًّمتل هل أضعػ مـ سمقً اًمعـؽبقت، واهلدى

ظمؾػ قمدوًمف يمّؾ واحلؿد هلل قمغم أن ضمعؾ ذم  ومؼد أطمدصمق ذم ّذع اهلل أيمثر مـ ذًمؽ.

 ، ، ومقبطؾقن اكتحوهلؿ، وحتريػفؿ، وشملويؾفؿ() يداومعقن قمـ ذقمف وؾمـّي كبقّف

 وعمقن.سموحلجي، واًمؼمهون، واهلل متّؿ كقره وًمق يمره اًمظ
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 اإلظمتالف ذم اؿمتؼوق يمؾؿي" اًمّصقذّم"

 

وؿمقخ اإلؾمالم اسمـ متقي  .صقذّم"تؼوق يمؾؿي "أظمتؾػ سمعض أهؾ اًمعؾؿ ذم اؿم

 ىمد أسمؾغ طمجتف، وأوضح حمجتف ذم سمقون ذًمؽ.رمحف اهلل 

 ىمول رمحف اهلل:

ـْ َمْشُفقًرا ذِم اًْمُؼُروِن اًمثَّاَلصَمِي َوإِكَّاَم ))  ْ َيُؽ ُف ََل قومِقَِّي " وَمنِكَّ و ًَمْػُظ " اًمصُّ احْلَْؿُد هللَِِّ، َأمَّ

ُققخِ  ِي َواًمشُّ َِئؿَّ ْٕ ـْ ا ـْ هَمػْمِ َواطِمٍد ِم ُؿ سمِِف قَم ُؿ سمِِف سَمْعَد َذًمَِؽ َوىَمْد ُكِؼَؾ اًمتََّؽؾُّ : ُاؿْمُتِفَر اًمتََّؽؾُّ

ـْ ؾُمْػَقوَن اًمثَّْقِريِّ يَموإْلِ  و. َوىَمْد ُرِوَي قَم مِهَ ـِ طَمـَْبٍؾ َوَأِِب ؾُمَؾْقاَمَن اًمداراين َوهَمػْمِ َموِم َأمْحَد سْم

يِّ َوشَمـَوَزقُمقا ذِم " اعمَْْعـَك " اًمَِّذي  ـِ اًْمَبٍْمِ ـْ احْلََس َؿ سمِِف َوسَمْعُضُفْؿ َيْذيُمُر َذًمَِؽ قَم ُف شَمَؽؾَّ َأكَّ

 اًمـََّسِى: يَموًْمُؼَرِرِّ َواعمََْديِنِّ َوَأْمَثوِل َذًمَِؽ. وَمِؼقَؾ: إكَُّف  -قذِمُّ ُأِضقَػ إًَمْقِف اًمصُّ 
ِ
ـْ َأؾْماَمء ُف ِم وَمنِكَّ

ُف ًَمْق يَموَن يَمَذًمَِؽ ًَمِؼقَؾ: صػل. َوىِمقَؾ كِْسَبٌي إمَم  َكَّ
ِٕ ِي " َوُهَق هَمَؾٌط:  ػَّ كِْسَبٌي إمَم " َأْهِؾ اًمصُّ

ِم سَملْمَ  ػِّ اعمَُْؼدَّ ُف ًَمْق يَموَن يَمَذًمَِؽ ًَمِؼقَؾ: صػل. َوىِمقَؾ  اًمصَّ َيَدْي اهللَِّ َوُهَق َأْيًضو هَمَؾٌط: وَمنِكَّ

ُف ًَمْق يَموَن يَمَذًمَِؽ ًَمِؼقَؾ: صػقي َوىِمقَؾ:  َكَّ
ِٕ ـْ ظَمْؾِؼ اهللَِّ َوُهَق هَمَؾٌط:  ْػَقِة ِم كِْسَبٌي إمَم اًمصَّ

ـِ ـموكجي ىمَ  ـِ أد سْم ـِ مر سْم ـْ كِْسَبٌي إمَم ُصقوَمَي سْم َي ِم ـْ اًْمَعَرِب يَموُكقا ُُيَوِوُروَن سمَِؿؽَّ بِقَؾٌي ِم

فُ  ـْ ضِمَفِي اًمؾَّْػِظ وَمنِكَّ وُك َوَهَذا َوإِْن يَموَن ُمَقاومًِؼو ًمِؾـََّسِى ِم ـِ اًْمَؼِديِؿ ُيـَْسُى إًَمْقِفْؿ اًمـُّسَّ َم  اًمزَّ

َٓ َمْعُروومِ  ـَ َو  هَمػْمُ َمْشُفقِري
ِ
ء َٓ َنَّ َهُم ِٕ َكَُّف ًَمْق َضِعقٌػ َأْيًضو: 

ِٕ وِك َو لَم قِمـَْد َأيْمَثِر اًمـُّسَّ

َحوسَمِي َواًمتَّوسمِِعلَم َوشَموسمِِعقِفْؿ َأْومَم  ـِ اًمصَّ  ًَمَؽوَن َهَذا اًمـََّسُى ذِم َزَم
ِ
ء َٓ وُك إمَم َهُم ُكِسَى اًمـُّسَّ

َٓ َيْعِرُف َهِذِه اًْمَؼبِق قذِمِّ "  َؿ سمِوؾْمِؿ " اًمصُّ ـْ شَمَؽؾَّ َنَّ هَموًمَِى َم
ِٕ َٓ َيْرََض َأْن َيُؽقَن َو َؾَي َو
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ؾْماَلِم. َوىِمقَؾ:  َٓ ُوضُمقَد هَلَو ذِم اإْلِ إكَُّف  -َوُهَق اعمَْْعُروُف  -ُمَضووًمو إمَم ىَمبِقَؾٍي ذِم اجْلَوِهؾِقَِّي 

قِف  ((كِْسَبٌي إمَم ًُمْبِس اًمصُّ
(1)

. 

ذم  عرفهذا مو يُ ، وصقذمّ  هق: واهلل أقمؾؿ: ّٕن كسبي "صقف" وهذا هق اًمّراضمح

 .ىمقاقمد اًمٍّمف
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 ي اًمّرىمص واعمجقنسمراءة صقومّقي اًمّزهد مـ ؿمطحوت صقومقّ 

             

مدسمرًا قمـ مـفٍ اًمؽتوب  سمعد ذًمؽ سملّن اًمّتصّقف مّر سمؿراطمؾ، صمّؿ شمقمّم معؾقم 

، وًمؽـّفؿ همّؾبقا ضموكى اًمّزهد، وَل واًمّسـّي، ومؽون ذم سمدايتف مبـّل قمغم اًمؽتوب واًمّسـّي

خمؽمقمي ذم اًمّديـ، وًمؽـ ظمؾػ مـ سمعدهؿ ظمؾٌػ عرف يقمًو مـ إيوم سملّكف ـمريؼي يُ 

، وؿموىّمقا ()أضوقمقا اًمّســ، واشّمبعقا اًمّشفقات، وؾموروا قمغم همػم هدى اهلل ورؾمقًمف 

ؾمبقؾ اعمممـلم، وشمقًمقا، واؾمتغـقا قمـ اشّمبوع مـفٍ اًمّسؾػ، وريمـقا إمم اًّمذيـ فمؾؿقا 

مسورقملم، ومو بعقا ـمريؼتفؿ، وشمقّؿؿقهو، وهمدوا إًمقفو أكػسفؿ مـ أهؾ إهقاء، وموشمّ 

ّٓ ضمفؾفؿ ذم اًمؽتوب، واًمّسـي، ومـفٍ ؾمؾػ إّمي . ومشّتون مو أهؾؽفؿ ذم مو هؿ ومقف إ

، ومؼد يموكقا قمغم اًمؽتوب، واًمّسـي يمام ىمول ؿمقخ اإلؾمالم ؿسملم صقومقي اًمّزهد وهمػمه

قومِقَِّي  : رمحف اهلل ُي اًمصُّ و َأِئؿَّ ٍد ))َوَأمَّ ـِ حُمَؿَّ : ِمْثُؾ اجْلُـَقْد سْم
ِ
ـْ اًْمُؼَدَموء َواعمََْشوِيُخ اعمَْْشُفقُروَن ِم

ـْ َأقْمَظِؿ اًمـَّوِس ًُمُزوًمو ًمأِْلَْمِر َواًمـَّ   ِم
ِ
ء َٓ ْقِخ قَمْبِد اًْمَؼوِدِر َوَأْمَثوًمِِف وَمَفُم ْفِل َوَأشْمَبوقِمِف َوِمْثُؾ اًمشَّ

َبوِع َذًمَِؽ(( َوشَمْقِصَقًي سمِوشمِّ
 (1)

. 

ن قمغم يمّؾ مـ ظموًمػ اًمؽتوب واًمّسـّي يمام اًمّصقومقي اعمشفقرو مشويخؼد أكؽر وًم

  كؼؾف ؿمقخ اإلؾمالم: ومقام ضموء مٍّمطمًو قمـفؿ،

ُف ًَمَقَؼُع ذِم ىَمْؾبِل   ْقِخ َأِِب ؾُمَؾْقاَمَن اًمداراين: إكَّ )) َوَهَذا يَمثػٌِم ذِم يَماَلِم اعمََْشوِيِخ يَمَؼْقِل اًمشَّ

ـَِّي. َوىَموَل َأسُمق اًْمَؼوؾِمِؿ  تَوِب َواًمسُّ
: اًْمؽِ ـِ َّٓ سمَِشوِهَدْي ًِ اًْمَؼْقِم وَماَل َأىْمَبُؾَفو إ ـْ ُكَؽ اًمـُّْؽتَُي ِم
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ْ َيْؼَرْأ اًْمُؼْرآَن َوَيْؽُتْى اجْلُـَقْد رَ  ـْ ََل ـَِّي وَمَؿ َتوِب َواًمسُّ
مْحَُي اهللَِّ قَمَؾْقِف: قِمْؾُؿـَو َهَذا ُمَؼقٌَّد سمِوًْمؽِ

َٓ ُيْؼَتَدى سمِِف. َوىَموَل َأسُمق قُمْثاَمَن  َؿ ذِم قِمْؾِؿـَو َأْو ىَموَل:  َٓ َيْصُؾُح ًَمُف َأْن َيَتَؽؾَّ  ٌَ احْلَِدي

َر اهْلََقى قَمغَم اًمـَّْقَسوسُمقِريُّ مَ  ـْ َأمَّ ْؽَؿِي َوَم
ًٓ َوومِْعاًل َكَطَؼ سمِوحْلِ ـََّي قَمغَم َكْػِسِف ىَمْق َر اًمسُّ ـْ َأمَّ

َنَّ اهللََّ شَمَعومَم َيُؼقُل ذِم يَماَلِمِف اًْمَؼِديِؿ }َوإِْن شُمطِقُعقهُ  ِٕ ًٓ َوومِْعاًل َكَطَؼ سمِوًْمبِْدقَمِي:   َكْػِسِف ىَمْق

َتُدوا{ َوىَموَل َأسمُ  ـَُّي وَمُفَق ََهْ َتوُب َواًمسُّ
َٓ َيْشَفُد ًَمُف اًْمؽِ ـِ كجقد: يُمؾُّ َوضْمٍد  ق قَمْؿِرو سْم

سَموـمٌِؾ((
(1)

. 

فؿ وأئؿتُ  ،وطمول اًمّصقومقّي يمحول اًمّشقعي ذم دقمقاهؿ سملّنؿ قمغم ـمريؼي أئؿتفؿ

ٓ سمؿجرد آؾمؿ ومؼط. ومفمٓء يمبورهؿ، يـؽرون قمؾقفؿ إمعفؿ مـفؿ سمراء، ٓ يّتػؼقن 

وموحلجي اًمبوًمغي واعمحجي اًمقاضحي هل سموشمبوع اًمؽتوب، واًمّسـي  .ؿوزيغفؿمطحوَهؿ، 

 اًمـّقاضمذ.ء إمي اًمّراؿمديـ، ومعضقا قمؾقفو قمغم ومفؿ ظمؾػو
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 واًمّتقاضمد وآٓت اًمّطرب طمؽؿ اًمغـوء واًمّرىمص،

 أهؾ اًمعؾؿ ذم ذًمؽ وأىمقال
 

سموًّمذي هق ظمػم ستبدًمقن إدكك يمـ اًمؾفق واًمّؾعى، طمقٌ  ٓ ؿمّؽ سملّن يمّؾ ذًمؽ

، يمام ضموء ذم يمتوب اهلل ذم ذّم شمؾؽ اًمّطوئػي اًّمتل ـموف قمؾقفو اًمّشقطون وهؿ مـ ذًمؽ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )هموومؾقن قمـ ذيمر اهلل، 

ومؼول قمبد اهلل سمـ مسعقد: ، [3]لقناى3(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ُدَهو َّٓ ُهَق، ُيَردِّ َٓ إًَِمَف إِ ِذي  صَمـَو  اًْمِغـَوُء َواهللَِّ اًمَّ ، طَمدَّ ـُ قَمكِمٍّ صَمـَو قَمْؿُرو سْم اٍت، طَمدَّ صَماَلَث َمرَّ

 
ِ
ْفبَوء ـْ َأِِب اًمصَّ ، قَم ـِ ضُمَبػْمٍ ـْ ؾَمِعقِد سْم ٍر قَم ـْ قَمامَّ اُط قَم َكو مُحَْقٌد اخْلَرَّ ـُ قِمقَسك، َأظْمؼَمَ َصْػَقاُن سْم

ـْ  ـَ اًمـَّوِس َم ـْ ىَمْقِل اهللَِّ َوِم ـَ َمْسُعقٍد قَم ُف ؾَمَلَل اسْم ٌِ ىَموَل: اًْمِغـَوءُ  َأكَّ ي هَلَْق احْلَِدي
 ،َيْشؽَمِ

ـُ قَمبَّوٍس َوضَموسمِرٌ  ـُ  ،َويَمَذا ىَموَل اسْم ـُ ضُمَبػْمٍ َوجُمَوِهٌد َوَمْؽُحقٌل َوقَمْؿُرو سْم َوقِمْؽِرَمُي َوؾَمِعقُد سْم

ـْ  ـَ اًمـَّوِس َم ـُ سَمِذيَؿَي، َوىَموَل احلسـ اًمبٍمي: كزًمً هذه أيي َوِم  ؿُمَعْقٍى َوقَمكِمُّ سْم

 َواعمََْزاِمػمِ 
ِ
ـْ ؾَمبِقِؾ اهللَِّ سمَِغػْمِ قِمْؾٍؿ ذِم اًْمِغـَوء  ًمُِقِضؾَّ قَم

ٌِ ي هَلَْق احْلَِدي
َيْشؽَمِ

(1)
. 

ـِ آقمتدال ويغػم: ىمول اسمـ اجلقزّي و اًمعؼؾ وسمقون َهَذا  ))اًمغـوء خيرج اإلكسون قَم

أن اإلكسون إذا ـمرب ومعؾ َمو يستؼبحف ذِم طمول صؿتف مـ همػمه مـ حتريؽ رأؾمف 

وشمصػقؼ يديف ودق إَْرض سمرضمؾقف إمَِم همػم ذًمؽ مو يػعؾف أصحوب اًمعؼقل اًمسخقػي 

عؼؾ ومقـبغل أن يؼع اعمـع واًمغـوء يقضمى ذًمؽ سمؾ يؼورب ومعؾف ومعؾ اخلؿر ذِم شمغطقي اًم
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ـْ  وىَموَل  ِمـُْف. ـِ اؾمتامع اًمغـوء ومـفقتف قَم َأسُمق قَمْبد اهللَِّ سْمـ سمطي اًمعؽؼمي ؾملًمـل ؾموئؾ قَم

ذًمؽ وأقمؾؿتف أكف مو أكؽرشمف اًمعؾامء واؾمتحسـف اًمسػفوء وإكام شمػعؾف ـموئػي ؾمؿقا 

سموًمصقومقي وؾمامهؿ اعمحؼؼقن اجلؼميي أهؾ مهؿ دكقئي وذائع سمدقمقي يظفرون اًمزهد 

واعمحبي سمنؾمؼوط اخلقف واًمرضموء يسؿعقكف مـ ويمؾ أؾمبوهبؿ فمؾؿي يدقمقن اًمشقق 

إطمداث واًمـسوء ويطرسمقن ويصعؼقن ويتغوؿمقن ويتاموشمقن ويزقمؿقن أن ذًمؽ مـ 

((ؿمدة طمبفؿ ًمرهبؿ وؿمقىمفؿ إًمقف شمعومم اهللَّ قمام يؼقًمف اجلوهؾقن قمؾق يمبػما
 (1)

. 

ىْمُص َواًمتَّْصِػقُؼ وىمول قمّزاًمّديـ قمبد اًمّسالم: )) و اًمرَّ ٌي َوُرقُمقَكٌي ُمْشبَِفٌي َوَأمَّ وَمِخػَّ

ىْمُص اعمُْتَِّزُن  اٌب َويَمْقَػ َيَتَلشمَّك اًمرَّ ـٌ َأْو ُمَتَصـٌِّع يَمذَّ َّٓ َراقِم َٓ َيْػَعُؾَفو إ َكوِث  ًمُِرقُمقَكِي اإْلِ

ـْ ـَموَش ًُمبُُّف َوَذَهَى ىَمْؾُبُف، َوىَمْد ىَموَل  َّ  ِم
ِ
اَلُم  -سمَِلْوَزاِن اًْمِغـَوء ظَمػْمُ اًْمُؼُروِن » :-قَمَؾْقِف اًمسَّ

ـَ َيُؾقَّنُؿْ  ِذي ـَ َيُؾقَّنُْؿ صُمؿَّ اًمَّ ِذي ـَ ُيْؼَتَدى هِبِْؿ  ،شىَمْريِن صُمؿَّ اًمَّ ِذي  اًمَّ
ِ
ء َٓ ـْ َهُم ـْ َأطَمٌد ِم ْ َيُؽ َوََل

ـْ َذًمَِؽ.  َيْػَعُؾ ؿَمْقًئو ِم

ْقَطوُن قَمغَم ىَمْقٍم َيُظـُّقَن َأنَّ ـَمَرهَبُْؿ  اَم اؾْمَتْحَقَذ اًمشَّ اَمِع إكَّاَم ُهَق ُمَتَعؾٌِّؼ سمَِوهللَِّ َوإِكَّ قِمـَْد اًمسَّ

ُْؿ قِمـَْد ؾَماَمِع اعمُْْطِرسَموِت  ـْ ضِمَفِي َأّنَّ قَمْقا ِم  قَمزَّ َوضَمؾَّ َوًَمَؼْد َموُكقا ومِقاَم ىَموًُمقا َويَمَذسُمقا ومِقاَم ادَّ

طَمْ  ْٕ ُة اعمََْعوِرِف َوا و ًَمذَّ : إطْمَدامُهَ
شَملْمِ اصْمـََتلْمِ َؼِي سمِِذي اجْلاََلِل.َوضَمُدوا ًَمذَّ  َقاِل اعمُْتََعؾِّ

اِت اًمـَّْػِس  َْصَقاِت َواًمـََّغاَمِت َواًْمَؽؾِاَمِت اعمَْْقُزوَكوِت اعمُْقضِمَبوِت ًمِؾذَّ ْٕ ُة ا َواًمثَّوكَِقُي: ًَمذَّ

ًْ قِمـَْدُهؿْ  ، وَمَؾامَّ قَمُظَؿ ـِ ي َؼًي سمُِلُمقِر اًمدِّ َٓ ُمَتَعؾِّ ـِ َو ي ـْ اًمدِّ ًْ ِم تِل ًَمْقَس شَموِن هَمؾُِطقا  اًمَّ اًمؾَّذَّ

هَْمَؾُى  ْٕ طَْمَقاِل، َوًَمْقَس يَمَذًمَِؽ سَمْؾ ا ْٕ ِة إكَّاَم طَمَصَؾ سمِوعمََْعوِرِف َوا وَمَظـُّقا َأنَّ جَمُْؿقَع اًمؾَّذَّ

 
ٍ
ء ـِ سمٌَِمْ ي ـْ اًمدِّ ًْ ِم تِل ًَمْقَس اِت اًمـُُّػقِس اًمَّ قَمَؾْقِفْؿ طُمُصقُل ًَمذَّ

(2)
. 
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حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ) :قمـد شمػسػمهوىمول اإلموم اًمؼرـمبل رمحف اهلل 

(   ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج جح

 .[31-30]اإلسراء3

ـُ ا  اسْم
ِ
َموُم َأسُمق اًْمَقوَموء ىْمِص َوشَمَعوـمِقِف. ىَموَل اإْلِ َيِي قَمغَم َذمِّ اًمرَّ ْٔ ِذِه ا ؾْمَتَدلَّ اًْمُعَؾاَمُء هِبَ

ىْمصِ  ـِ اًمرَّ َْرِض َمَرطمًو" َوَذمَّ  قَمِؼقٍؾ: ىَمْد َكصَّ اًْمُؼْرآُن قَمغَم اًمـَّْفِل قَم ْٕ وَمَؼوَل:" َوٓ مَتِْش ذِم ا

اعمُْْخَتوَل. واًمرىمص أؿمد اعمرح واًمبطر. أو ًمسـو اًمذيـ ىمسـو اًمـبقذ قمغم اخلؿر ٓشمػوىمفو ذِم 

ْعِر َمَعُف قَمغَم اًمطُّـُْبقِر  َٓ َكِؼقُس اًْمَؼِضقَى َوشَمْؾِحلَم اًمشِّ ْؽِر، وَماَم سَموًُمـَو  ـْمَراِب َواًمسُّ اإْلِ

ـْ ِذي حِلْقٍَي، َويَمْقَػ إَِذا يمون ؿمبقف، َيْرىُمُص وَ  اعمِْْزَموِر واًمطبؾ ٓضمتامقمفو. وَماَم َأىْمَبَح ِم

ًْ َأْصَقاٌت ًمِـِْسَقاٍن َوُمْرَداٍن،  حَْلَوِن َواًْمُؼْضَبوِن، َوظُمُصقًصو إِْن يَموَك ْٕ ُؼ قَمغَم إِيَؼوِع ا َوُيَصػِّ

ـْ سَملْمَ َيَدْيِف اعمَْ  َ
ـُ عمِ ُس اُط، صؿ ُهَق إمَِم إطِْمَدى َوَهْؾ حَيْ َ َماُل َواحْلَنْمُ َواًمٍمِّ ْقُت َواًمسُّ

، َيْشُؿُس  ـِ اَرْي ىْمِص ؿَمْؿَس اًمبفوئؿ، ويصػؼ شمصػقؼ اًمـسقان، و  اًمدَّ ًُ   اهلل سمِوًمرَّ ًمؼد َرَأْي

ِحِؽ َمَع إد ـِ اًمضَّ ِؿ وَمْضاًل قَم ـَ اًمتََّبسُّ ـ  ِم طتل ًممون خموَمَشوِيَخ ذِم قُمْؿِري َمو سَموَن هَلُْؿ ؾِم

((هَلُؿْ 
 (1)

 . 

ىْمُص " وَمَؾْؿ َيْلُمْر اهللَُّ سمِِف  و " اًمرَّ وىمول ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي "رمحف اهلل" : ))َوَأمَّ

ِي سَمْؾ ىَمْد ىَموَل اهللَُّ ذِم يمَِتوسمِِف: } َِئؿَّ ْٕ ـْ ا َٓ َأطَمٌد ِم َٓ َرؾُمقًُمُف َو { َوىَموَل ذِم ىب يب جت َو

اَم قِمَبوَدُة { ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇيمَِتوسمِِف: } قـَِي َوَوىَموٍر. َوإِكَّ
َأْي: سمَِسؽِ

َٓ َرؾُمقًُمُف  ْ َيْلُمْر اهللَُّ سمِِف َو ىْمُص ذِم اًمطَّوسَمِؼ ََل فُّ َواًمرَّ ُجقُد: سَمْؾ اًمدُّ يُمقُع َواًمسُّ اعمُْْسؾِِؿلَم اًمرُّ

اَلِة َوا ِي: سَمْؾ َأَمُروا سمِوًْمُؼْرآِن ذِم اًمصَّ ُمَّ ْٕ ـْ ؾَمَؾِػ ا َٓ َأطَمٌد ِم ؽِقـَيِ َو ((ًمسَّ
 (2)

. 
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أمحد سمـ حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمطحطووي احلـػل: ))وأمو اًمرىمص واًمتصػقؼ  ىمول

واًمٍميخ وضب إوشمور واًمصـٍ واًمبقق اًمذي يػعؾف سمعض مـ يدقمل اًمتصقف 

زي اًمؽػور(( ومنكف طمرام سموإلمجوع ّٕنو
 (1)

. 

ضَموِل وىمول اسمـ ىمدامي اعمؼدّد:  ُب سمِِف ًمِؾرِّ ْ و اًمرضَّ َكَُّف ))َوَأمَّ
ِٕ وَمَؿْؽُروٌه قَمغَم يُمؾِّ طَموٍل: 

ضَموِل سمِِف شَمَشبٌُّف  ِب اًمرِّ ، وَمِػل َضْ َـّ ُب سمِِف اًمـَِّسوُء، َواعمَُْخـَُّثقَن اعمَُْتَشبُِّفقَن هِبِ اَم يَموَن َيرْضِ إكَّ

ـَ اًمـَّبِلُّ  ، َوىَمْد ًَمَع
ِ
َؿ  -سمِوًمـَِّسوء و اعمَُْتَشبِّفِ  -َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ . وَمَلمَّ

ِ
ضَموِل سمِوًمـَِّسوء ـْ اًمرِّ لَم ِم

 
ِ
ٌم َأْو َمْؽُروٌه، يَموًمتَّْصِػقِؼ َواًْمِغـَوء ُب سمِوًْمَؼِضقِى، وَمَؿْؽُروِه إَذا اْكَضؿَّ إًَمقِْف حُمَرَّ ْ اًمرضَّ

ىْمِص(( َواًمرَّ
 (2)

. 

ذِم َمْذَهِى ؾُمِئَؾ اإِلَموم َأسُمق سمؽر اًمطرـمقر َرمَحف اهلل: َمو َيُؼقُل ؾَمقُِّدَكو اًْمَػِؼقُف 

ـْ ِذيْمِر اهللَِّ ـْ ِرضَموٍل وَمُقْؽثُِروَن ِم ُف اضْمَتَؿَع مَجَوقَمٌي ِم شَمُف: َأكَّ قومِقَِّي؟ َواقْمَؾْؿ طَمَرَس اهللَُّ ُمدَّ  اًمصُّ

 مِ 
ٍ
ء ُْؿ ُيقىِمُعقَن سمِوًْمَؼِضقِى قَمغَم َرْ ٍد َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ، صُمؿَّ إِّنَّ ـَ شَمَعومَم َوِذيْمِر حُمَؿَّ

وَن ؿَمْقًئو  َِديِؿ، َوَيُؼقُم سَمْعُضُفْؿ َيْرىُمُص َوَيَتَقاضَمُد طَمتَّك َيَؼَع ُمْغِشقًّو قَمَؾْقِف، َوحُيْرِضُ ْٕ ا

، َوَهَذا اًْمَؼْقُل اًمَِّذي َيْذيُمُروَكُف: ـَ ؟ َأوْمُتقَكو َمْلضُمقِري َٓ  َيْليُمُؾقَكُف، َهَؾ احْلُُضقُر َمَعُفْؿ ضَموِئٌز َأْم 

ُكقِب ... ىَمْبَؾ اًمتَّػَ  َيو ؿَمْقُخ يُمػَّ  ـِ اًمذُّ ًَمْؾ ــــقَم ِق َواًمزَّ  رُّ

 َؽ اًْمَعَؿْؾ ـــَؽ َصوحِلًو ... َمو َداَم َيـَْػعُ ــَواقْمَؿْؾ ًمِـَْػسِ 

و اًمشَّ   َبوُب وَمَؼْد َمَه ... َوَمِشقُى َرْأؾِمَؽ ىَمْد َكَزْل ـــَأمَّ
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قومِقَِّي سَمَطوًَمٌي َوضَمَفوًَمٌي َوذِم ِمْثِؾ َهَذا َوَكْحِقِه اجْلََقاُب َيْرمَحَُؽ  اهللَُّ: َمْذَهُى اًمصُّ

ىمْ  و اًمرَّ َؿ. َوَأمَّ َتوُب اهللَِّ َوؾُمـَُّي َرؾُمقًمِِف َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّ
َّٓ يمِ ؾْماَلُم إِ ُص َوَضاَلًَمٌي، َوَمو اإْلِ

وِمِريِّ عمََّو  ـْ َأطْمَدصَمُف َأْصَحوُب اًمسَّ ُل َم َذ هَلُْؿ قِمَجاًل ضَمَسًدا ًَمُف ظُمَقاٌر، َواًمتََّقاضُمُد: وَمَلوَّ َ اختَّ

و اًْمَؼِضقُى:  وِر َوقِمَبوَدُة اًْمِعْجِؾ. َوَأمَّ ـُ اًْمُؽػَّ ىَموُمقا َيْرىُمُصقَن طَمَقاًَمْقِف، َوَيَتَقاضَمُدوَن، وَمُفَق ِدي

ـْ يمِتَوِب اهللَِّ َكوِدىَمُي ًمِقَْشَغُؾقا سمِِف اعمُْْسؾِِؿلَم قَم َذُه اًمزَّ َ ـِ اختَّ ُل َم ِؾُس وَمَلوَّ اَم يَموَن َُيْ  شَمَعومَم، َوإِكَّ

ـَ اًْمَقىَموِر، وَمَقـْبَِغل  ػْمُ ِم اًمـَّبل َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾمؾؿ َمَع َأْصَحوسمف يَمَلكَّاَم قمغم رؤوؾمفؿ اًمطَّ

 َ ِٕ َٓ حَيِؾُّ  َهو، َو ـْ طُمُضقِر اعمََْسوضِمِد َوهَمػْمِ اسمِِف َأْن َيْؿـََعُفْؿ ِم ْؾَطوِن َوُكقَّ ـَ سمِوهللَِّ ًمِؾسُّ طَمٍد َأْن ُيْمِم

َٓ َأْن ُيِعقـَُفْؿ قَمغَم سَموـمِؾِِفْؿ. َهَذا َمْذَهُى َموًمٍِؽ، َوَأِِب  ظِمِر َأْن حيرض َمَعُفْؿ، َو ْٔ َواًْمَقْقِم ا

ِي اعمُْْسؾِِؿلَم َوسمِوهللَِّ اًم ـْ َأِئؿَّ ِهْؿ ِم ـِ طَمـَْبٍؾ، َوهَمػْمِ ، َوَأمْحََد سْم وومِِعلِّ تَّْقومِقُؼ طَمـِقَػَي، َواًمشَّ
(1)

. 

ُف َيُؼقُل: وُماَلٌن اعمُْْؼَتَدى سمِِف  َكَّ
ِٕ ُد وَمَؽَذًمَِؽ َأْيًضو  و اعمَُْؼؾِّ وىمول أسمق إؾمحوق اًمّشوـمبّل: َوَأمَّ

ِف سمِـَوًء قمَ   ـَمِريَؼِي اًمتََّصقُّ
ِ
ـْ َأضْمَزاء  ضُمْزًءا ِم

ِ
َوِذ اًْمِغـَوء َذا اًْمَعَؿِؾ َوُيْثـِل قَمَؾْقِف، يَموختِّ  غَم َيْعَؿُؾ هِبَ

ـْ َموَت سمَِسَببِِف، َويَمَتْؿِزيِؼ  ِف ىَمْد ؾَمِؿُعقُه َوشَمَقاضَمُدوا قَمَؾْقِف، َوِمـُْفْؿ َم َأنَّ ؿُمُققَخ اًمتََّصقُّ

 َٓ ُْؿ ىَمْد وَمَعُؾقُه، َوَأيْمَثُر َمو َيَؼُع ِمْثَؾ َهَذا ذِم َهُم َّنَّ
ِٕ ىْمِص َوؾِمَقاُه   اًمثَِّقوِب قِمـَْد اًمتََّقاضُمِد سمِوًمرَّ

ِ
ء

ِف.اعمُْـَْتؿِ   لَم إمَِم اًمتََّصقُّ

ِهْؿ ومِقاَم َصحَّ قِمـَْدُهْؿ  بْكِمِّ َوهَمػْمِ قا قَمغَم سمِْدقَمتِِفْؿ سمِوجْلُـَْقِد َواًْمَبْسَطوِملِّ َواًمشِّ اَم اطْمَتجُّ َوُرسمَّ

َٓ ؿَموِئَبيَ  تِل  قا سمُِسـَِّي اهللَِّ َوَرؾُمقًمِِف َوِهَل اًمَّ يُمقَن َأْن حَيَْتجُّ ، َوَيؽْمُ ْ َيِصحَّ ومِقَفو إَِذا َكَؼَؾَفو  َأْو ََل

وَن  َٓ ُيِؼرُّ ـَُّفْؿ َمَع َذًمَِؽ 
ِؿَفو. َوًَمؽِ بُّقَن قَمغَم وَمْفِؿَفو َوشَمَعؾُّ

َهو َأْهُؾَفو اعمُْؽِ َ اًْمُعُدوُل َووَمسَّ

َٓ َيْرََض ُمـْتٍَؿ إمَِم  ًَ َأْذَيوِل اًمتَّْلِويِؾ، إِْذ  ـَِي سَمْحًثو، سَمْؾ َيْدظُمُؾقَن حَتْ اَلِف ًمِؾسَّ
ؾْماَلِم سمِوخْلِ  اإْلِ

ـَِّي َأْصاًل  اَلِف ًمِؾسُّ
 َصْػَحِي اخْلِ

ِ
سمِنسِْمَداء

(2)
. 
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ـْ  َٓ ؿَمْلُن َم ىْمُص َواًمتَّْصِػقُؼ وَمَشْلُن َأْهِؾ اًْمِػْسِؼ، َواخْلاََلقَمِي  و اًمرَّ وىمول اًمصـعويّن: َوَأمَّ

َشوهُ  حُيِىُّ اهللََّ، َوخَيْ
(1)

. 

وهق ومقف دقمّل سموًمتصؾػ  ،ًمتصّقفوىمول إسمراهقؿ احلؾبل: ))أّن ـموئػي مـ يدقمل ا

واومؽموا  ،وظمؾطقا اًمعبودة سموًمؾعى ،واقمتؼدوه شمدّيـو ،ىمد اختذوا اًمرىمص واًمؾعى ديدكو

ويتحّؾؼقن طمؾؼي، ويدورون حمريملم أيدهيؿ  ،يلظمذ سمعضفؿ سمقد سمعض ،قمغم اهلل اًمؽذب

ام واًمتؾقي يموهلقئي اًمتل يػعؾفو  ،واًمتسػقؾ /ورؤوؾمفؿ سموًمتصعقد  ،إمم وراء وىمدَّ

ؾموء مو يصـعقن(( ،ب اًمـصورى ذم ًمعٍى هلؿ يسؿقكف سمريمض اًمديؽ 4سمعض
 (2)

. 

 وأّمو ىمقل إئؿي إرسمعي ذم اًمغـوء ومؾؿ ُيزه أطمد مـفؿ، يمام ضموء قمـفؿ.

يمون أسمق طمـقػي يؽره اًمغـوء، وهذا مذهى أهؾ اًمؽقومي. وأّمو موًمؽ، ومؼول: إّكام 

 يػعؾف اًمػّسوق.

وأّمو اًمّشوومعل، ومؽون يؼقل: ظمؾػً سموًمعراق ؿمقئًو أطمدصمتف اًمّزكودىمي، ُيسّؿقكف 

ـوء ومؼول: يـبً اًمـّػوق ذم يشغؾقن سمف اًمـّوس قمـ اًمؼرآن. وؾمئؾ أمحد قمـ اًمغ ،اًمّتغبػم

 .اًمؼؾى
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 و ومتقى اًمؾجـي اًمدائؿي:وأمّ 

يمر هؾ مو يػعؾف اًمصقومقي مـ رىمص وهمـوء ومتويؾ ذات اًمقؿلم واًمشامل ذ: 2س

 يمام يسؿقكف طمالل أم طمرام؟

وذ إمقر حمدصموَهو  (): ظمػم اًمؽالم يمالم اهلل وظمػم اهلدي هدي حمؿد 2ج

چ چ چ چ وىمد أيمؿؾ اهلل اًمديـ ًمعبوده ىمقًٓ وقمؿاًل واقمتؼوًدا، ىمول شمعومم:  

سملّم هذا اًمديـ  ()واًمرؾمقل  ،ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

مو صدر مـف مـ  ()سمؼقًمف وومعؾف وشمؼريره، وصحوسمتف ريض اهلل قمـفؿ كؼؾقا قمـف 

إىمقال وإومعول واإِلىمرار، وموًمديـ يمومؾ مـ ضمفي ىمقاقمده ومـ ضمفي سمقوكف وكؼؾف، 

واًمذيمر كقع مـ اًمعبودات واًمعبودات مبـقي قمغم اًمتقىمقػ، ومـ ظمصص ؿمقًئو مـ 

قـًو أو يمقػقي ظموصي ٕدائف ومفق مطوًمى سموًمدًمقؾ، ومو ذيمر ذم اًمعبودات وطمدد ًمف وىمًتو مع

 أكف ىمول: ()اًمسمال ٓ كعؾؿ ًمف أصاًل ذقمقًّو يعتؿد قمؾقف، وىمد صمبً قمـ رؾمقل اهلل 

 مـ أطمدث ذم أمركو هذا مو ًمقس مـف ومفق رد  ومام ذيمر ذم اًمسمال مـ اًمـقع اعمردود.

 اًمؾجـي اًمدائؿي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي واإِلومتوء

 قمضق                                                                          قمضق         

 قمبد اهلل سمـ همديون                                                        قمبد اهلل سمـ ىمعقد

                                                       

 اًمرئقس                                                               يكوئى رئقس اًمؾجـ     

قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سموز                                             قمبد اًمرزاق قمػقػل     
(1)

 

                                                           

ي اًمعومي ًمؾبحقث اًمعؾؿقي (: اًمرئوؾم 3522إؾمئؾي اًمراسمع واخلومس مـ اًمػتقى رىمؿ )  - 1

 واإلومتوء.
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مو أطمدصمف اعمحدصمقن مـ اًمّصقومقّي،  ذم سمقون ىمبحاكتفك يمالمفؿ )رمحفؿ اهلل مجقعًو(، 

أهؾ اًمّؾفق  أوموقمقؾسملن يػعؾقا  أكقف أصحوب اعمروءة ومـؽرات شملكػفومفل  .وهمػمهؿ

اًّمذيـ شمشّبفقا سموًمـّسوء، ذم اًمّرىمص واًمرّضب قمغم اًمّدف، طمّتك اؾمتحقذ  واعمجقن،

مـ اًمّتغـل سموًمؼرآن، وجموًمس أهؾ اًمعؾؿ، وصّدهؿ  ؾقفؿ اًمّشقطون، وملكسوهؿ ذيمر اهللقم

ومؼوم قمغم شمرسمقتفؿ قمغم اًمقضمد، بقؾ، وملًمؼؿفؿ صمدي ؿمفقاشمف، وؿمبفوشمف، قمـ اًمّس 

احلّؼ، وطمسبقا أّّنؿ حيسـقن واًمّرىمص، وطمّى اًمؾفق، واًمّؾعى، ومامرت ىمؾقهبؿ قمـ 

زامػمه، وًمق وزقمؿقا سملّن أهؾ اًمعؾؿ حيسدوّنؿ قمغم مو آشموهؿ اًمشقطون مـ م ،صـعوً 

ومقفو طمالوة وـمعؿ اإليامن،  ًمقضمدوا ()وؾمـّي رؾمقًمف  ًمؽالم اهلل، صغً ىمؾقهبؿ

 ، ومال يلمرون سمؿعروف، وٓاًمّشفقات، طمتّك راكً قمؾقفو ىمؾقهبؿ ُأذسمً طمّى  وًمؽـ

ّٓ مو ُأذب مـ هقاهؿ.  يـفقن قمـ مـؽر، إ
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 ضمداقتأّول مـ أطمدث اًمّرىمص واًم

 

قضمد، هؿ أصحوب اًمّسومرّي مـ سمـل ىمقؾ إّن أّول مـ أكشل، وأطمدث اًمّرىمص، واًم

قومِقَِّي سَمَطوًَمٌي َوضَمَفوًَمٌي ((  وىمد ذيمر ذًمؽ اإلموم اًمؼرـمبّل ذم شمػسػمه إْسائقؾ، َمْذَهُى اًمصُّ

ـْ  ُل َم ىْمُص َواًمتََّقاضُمُد وَمَلوَّ و اًمرَّ َتوُب اهللَِّ َوؾُمـَُّي َرؾُمقًمِِف، َوَأمَّ
َّٓ يمِ ؾْماَلُم إِ َوَضاَلًَمٌي، َوَمو اإْلِ

َذ هَلُْؿ قِمْجاًل ضَمَسًدا ًَمُف ظُمَقارٌ  َ ، عمََّو اختَّ وِمِريِّ ىَموُمقا َيْرىُمُصقَن طَمَقاًَمْقِف  َأطْمَدصَمُف َأْصَحوُب اًمسَّ

َكوِدىَميُ  ََذُه اًمزَّ ـِ اختَّ ُل َم و اًْمَؼِضقُى وَمَلوَّ وِر َوقُمبَّوِد اًْمِعْجِؾ، َوَأمَّ ـُ اًْمُؽػَّ  َوَيَتَقاضَمُدوَن، وَمُفَق ِدي

ِؾُس اًمـَّبِ  اَم يَموَن َُيْ َتوِب اهللَِّ شَمَعومَم، َوإِكَّ
ـْ يمِ اَم  ()لُّ ًمَِقْشَغُؾقا سمِِف اعمُْْسؾِِؿلَم قَم َمَع َأْصَحوسمِِف يَمَلكَّ

اسمِِف َأْن يؿـعفؿ مـ احْلُُضقِر ذِم  ْؾَطوِن َوُكقَّ ـَ اًْمَقىَموِر، وَمَقـَْبِغل ًمِؾسُّ ػْمُ ِم قَمغَم رؤوؾمفؿ اًمطَّ

ظِمِر َأْن حَيْرُضَ َمَعُفؿْ  ْٔ ـُ سمِوهللَِّ َواًْمَقْقِم ا طََمٍد ُيْمِم
ِٕ َٓ حَيِؾُّ  َهو، َو َٓ ُيِعقـَُفْؿ اعمََْسوضِمِد َوهَمػْمِ ، َو

ِهْؿ مـ  ـِ طَمـَْبٍؾ َوهَمػْمِ وومِِعلِّ َوَأمْحََد سْم ِؾِفْؿ، َهَذا َمْذَهُى َموًمٍِؽ َوَأِِب طَمـِقَػَي َواًمشَّ
قَمغَم سَموـمِ

((سموهلل اًمتقومقؼأئؿي اعمسؾؿلم و
(1)

صدق اًمّصودق اعمصدوق طمقـام وصػ أهؾ  ،

ىمول صؾقات  طمقـام ، وحتّرهيو،ًمســ اًمقفقد واًمـّصورى فؿاًمشفقات واًمّشبفوت ذم اشّمبوقم

، َوِذَراقًمو سمِِذَراٍع، طَمتَّك ًَمْق ؾَمَؾُؽقا : »رِّب وؾمالمف قمؾقف ا سمِِشؼْمٍ ـْ ىَمْبَؾُؽْؿ ؿِمؼْمً ـَ َم َـّ ؾَمـَ ًَمَتتَّبُِع

ـْ »، ىُمْؾـَو َيو َرؾُمقَل اهللَِّ: اًمَقُفقَد، َواًمـََّصوَرى ىَموَل: شضُمْحَر َضىٍّ ًَمَسَؾْؽُتُؿقهُ  شوَمَؿ
(2)

 وهوهؿ .

اًمقفقد ذم رىمصفؿ ووضمدهؿ، ومجعؾقا مـ ذًمؽ ىمرسمي هلل،  ؾمــ اًمّصقومّقي يتّبعقن همالة

وًمق يمون ذًمؽ ظمػمًا ًمػعؾف أهّؾ اًمّسؾػ مـ اًمّصحوسمي، ومـ شمبعفؿ سمنطمسون إمم يقم 
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قا ذع اهلل وَل ومؽون اًمّصحوسمي، أيمثر شمعظقاًم، وشمقىمػمًا، هلل وًمرؾمقًمف، وًمؼد سمؾغّ ، اًمّديـ

ـّ اًمؼقم  صحقحًو! قمـفؿ ذم ضمقاز اًمّرىمص واًمقضمد ظمؼماّ  ُيـؼؾ يؽتؿقا مـف ؿمقئًو، وَل وًمؽ

ّٓ ويعؿؾقن  ًمؼّؾي زادهؿ، وومؼففؿ ذم ذع اهلل، ومال دمد طمديثًو مؽذوسمًو، أو ضعقػًو، إ

مـ همػم  ، وضمعؾقا مـف ؾمـي يتبعقّنو، ودًمقاًل هلؿ ذم دمقيز مو هؿ ومقف مـ اًمبوـمؾسمف

 يصـعقن.و قمغم مو يصػقن،واهلل اعمستعون ظمقٍف مـ اهلل، وٓ وضمؾ 
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 ؿمبف اًمّصقومّقي ذم ضمقاز اًمّرىمص، واًمقضمد، واًمغـوء

 

، ووداقملم هلو،  هبو ؿمبفوٌت قمؾقؾٌي مستؿؽلم ًمؽّؾ طمزٍب ظمورج قمـ ومفؿ اًمّسؾػ  

ّٓ مـ اهلل وٓ يمتوٍب مـػم، ومو أهؾؽ اًمؼقم ـ همػم هدىً قم  ، وأهمرىمفؿ ومقام هؿ ومقف إ

 يـػعفؿ مـ اًمػؼف ذم اًمّديـ، وشمعّؾؿ أصقًمف، اّم قمؼقهلؿ قمضمفؾفؿ اعمريمى، وـمقش 

، قمغم وومؼ ()سمؽتوب اهلل، وؾمـي رؾمقًمف  وًمق يمون قمـد همٓء اًمؼقم قمؾؿٌ ومسوئؾف، 

مرآة ذم دومع شمؾؽ اًمّشبفوت، ورّدهو إمم اًمؽتوب ىمؾقهبؿ ًمؽوكً  مـفٍ ؾمؾػ إّمي،

ـّ ىمؾقهبؿ يموًمسػـجي، متّتصواًمّسـي ول ىمؾى اجلوهؾ ذم فذا طمظمُبٌ، وممو ـموب و ، وًمؽ

 اًمتعّؾؼ سموًمّشفقات، واًمّشبفوت. ذع اهلل، يمثػم

 الّشبهة األوىل:

: ()))}َأنَّ اًمـَّبِلَّ روي    َأْكَشَدُه َأقْمَراِِب 

ًْ طَمقَُّي اهْلََقى يَمبِِدي َٓ َراىمِل...  ىَمْد ًَمَسَع  وَماَل ـَمبِقَى هَلَو َو

َّٓ احْلَبِقُى اًمَِّذي ؿُمِغْػً سمِِف ...   وىمِلــوَمِعـَْدُه ُرىْمقَتِل َوشمِْريَ إ

ـَ هَلُْقيُمْؿ  ـْ َمـْؽِبَْقِف وَمَؼوَل ًَمُف ُمَعوِوَيُي: َمو َأطْمَس َدُة قَم ًْ اًْمؼُمْ ُف شَمَقاضَمَد طَمتَّك ؾَمَؼَط َوَأكَّ

ـْ ََلْ َيَتَقاضَمْد قِمـَْد ِذيْمِر احْلَبِقِى{ ٌٌ )) .وَمَؼوَل ًَمُف: َمْفاًل َيو ُمَعوِوَيُي ًَمْقَس سمَِؽِريِؿ َم " وَمُفَق طَمِدي

ٌٌ آظَمُر َيْذيُمُروَن  ْلِن. َوَأفْمَفُر ِمـُْف يَمِذسًمو طَمِدي َذا اًمشَّ َػوِق َأْهِؾ اًْمِعْؾِؿ هِبَ َمْؽُذوٌب َمْقُضقٌع سمِوشمِّ

هَْمـَِقوَء إمَم اجْلَـَِّي شَمَقاضَمُدوا َوظَمَرىُمقا صمَِقوهَبُ  ْٕ َ اًْمُػَؼَراُء سمَِسْبِؼِفْؿ ا ُف عمََّو سَمنمَّ ْؿ َوَأنَّ ومِقِف: }َأكَّ

َرِق وَمَلظَمَذ  ـْ َهِذِه اخْلِ ُد إنَّ َرسمَّؽ َيْطُؾُى َكِصقَبُف ِم  وَمَؼوَل: َيو حُمَؿَّ
ِ
اَمء ـْ اًمسَّ ضمؼمائقؾ َكَزَل ِم
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ـْ  { َوَهَذا َوَأْمَثوًُمُف إكَّاَم َيْرِويف َم
ِ
َؼَفو سمِوًْمَعْرِش َوَأنَّ َذًمَِؽ ُهَق ِزيُؼ اًْمُػَؼَراء ُهَق  ِمـَْفو ظِمْرىَمًي وَمَعؾَّ

ـْ َأضْمَفْؾ اًمـَّوِس سمَِحوِل اًمـَّبِلِّ  ؾْماَلِم  ()ِم ـْ سَمْعَدُهْؿ َوَمْعِروَمِي اإْلِ َوَأْصَحوسمِِف َوَم

ياَمِن. ((َواإْلِ
(1)

. 

 الشبهة الثانية

: َدظَمَؾ َأسُمق سَمْؽٍر َوقِمـِْدي  ىمّصي اجلوريتلم: ًْ ـْ قَموِئَشَي َريِضَ اهللَُّ قَمـَْفو، ىَموًَم ))قَم

: َوًَمْقَسَتو  ًْ  إَْكَصوُر َيْقَم سُمَعوَث، ىَموًَم
ًِ ـْ ضَمَقاِري إَْكَصوِر شُمَغـَِّقوِن سماَِم شَمَؼوَوًَم ضَموِرَيَتوِن ِم

، وَمَؼوَل َأسُمق سَمْؽٍر: َأَمَزاِمػُم اًم ًِ َرؾُمقِل اهللَِّ سمُِؿَغـَِّقَتلْمِ ْقَطوِن ذِم سَمْق َوَذًمَِؽ ذِم َيْقِم قِمقٍد،  ()شَّ

ش((َيو َأسَمو سَمْؽٍر، إِنَّ ًمُِؽؾِّ ىَمْقٍم قِمقًدا َوَهَذا قِمقُدَكو: »()وَمَؼوَل َرؾُمقُل اهللَِّ 
(2)

. 

: ىَمْقهُلَو ًَمْقَسَتو سمُِؿَغـَِّقَتلْمِ َأْي ًَمْقَسَتو  ))     ـْ َيْعِرُف اًْمِغـَوَء يَماَم َيْعِروُمُف ىَموَل اًْمُؼْرـُمبِلُّ َّ ِم

ـَ سمِِف   اعمُْْعَتوِد قِمـَْد اعمُْْشَتِفِري
ِ
ـِ اًْمِغـَوء ٌز قَم رُّ َوُهَق اعمَُْغـَِّقوُت اعمَْْعُرووَموُت سمَِذًمَِؽ َوَهَذا ِمـَْفو حَتَ

ـَ َوَهَذا اًمـَّْقُع إَِذا يَمونَ  ٌُ اًْمَؽوِم ـَ َوَيْبَع
ويمِ ُك اًمسَّ ِذي حُيَرِّ ـِ  اًمَّ ذِم ؿِمْعٍر ومِقِف َوْصُػ حَمَوؾِم

و َمو اسْمَتدَ  ِريِؿِف ىَموَل َوَأمَّ َتَؾُػ ذِم حَتْ َٓ خُيْ َمِي  ُُمقِر اعمَُْحرَّ ْٕ ـَ ا و ِم مِهَ  َواخْلَْؿِر َوهَمػْمِ
ِ
قَمُف اًمـَِّسوء

َـّ اًمـُّػُ 
ِريِؿِف ًَمؽِ َتَؾُػ ذِم حَتْ َٓ خُيْ ـْ ىَمبِقِؾ َمو  قومِقَُّي ذِم َذًمَِؽ وَمِؿ ًْ قَمغَم اًمصُّ ْفَقاكِقََّي هَمَؾَب قَس اًمشَّ

ْبقَوِن  ـْ يَمثػٍِم ِمـُْفْؿ ومِْعاَلُت اعمََْجوكلِِم َواًمصِّ ـْ ُيـَْسُى إمَِم اخْلػَْمِ طَمتَّك ًَمَؼْد فَمَفَرْت ِم َّ يَمثػٍِم ِم

قَعوٍت ُمَتاَلطِمَؼٍي َواْكتََفك اًمتََّقاىُمُح 
سمَِؼْقٍم ِمـُْفْؿ إمَِم َأْن  طَمتَّك َرىَمُصقا سمَِحَريَموٍت ُمَتَطوسمَِؼٍي َوشَمْؼطِ

طَْمَقاِل َوَهَذا قَمغَم  ْٕ قَْماَمِل َوَأنَّ َذًمَِؽ ُيثِْؿُر ؾِمـِلِّ ا ْٕ ـْ سَموِب اًْمُؼَرِب َوَصوًمِِح ا ضَمَعُؾقَهو ِم

وَمِي َواهللَُّ اعمُْْسَتَعوُن(( ْكَدىَمِي َوىَمْقُل َأْهِؾ اعمَُْخرِّ ـْ آصَموِر اًمزَّ اًمتَّْحِؼقِؼ ِم
(3)

. 
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ذًمؽ مـ  سمؾومؾقس ذم احلديٌ ضمقاز اًمغـوء ًمؾّرضمول وضمعؾف قمبودة مـ اًمعبودات،  

ـّ مفـي اًمغـوء سمرومع  أيضًو: اجلوريتونو ظمصوئص اًمـّسوء، ًمقستو سمؿغـقتلم مـ اًماّليت امتف

ذًمؽ سمؼقًمف ))َيو َأسَمو إىمراره إصقات واًمتؿطقط، وإصمورة اًمّشفقة وهمػم ذًمؽ، وىمّقد اًمـّبل 

ومـجد ذم هذا احلديٌ  : ((، ىمول إًمبوين رمحف اهللؾِّ ىَمْقٍم قِمقًدا َوَهَذا قِمقُدَكو((سَمْؽٍر، إِنَّ ًمِؽُ 

َل يـؽر ىمقل أِب سمؽر اًمصديؼ ذم اًمغـوء سموًمدف أكف " مزمور اًمشقطون "  ()أن اًمـبل 

وٓ ّنره ٓسمـتف أو ًمؾجوريتلم سمؾ أىمره قمغم ذًمؽ ومدل إىمراره إيوه قمغم أن ذًمؽ معروف 

 ()وًمقس سمؿـؽر ومؿـ أيـ ضموء أسمق سمؽر سمذًمؽ؟ اجلقاب: ضموء سمف مـ شمعوًمقؿ اًمـبل 

ًمطرب((وأطموديثف اًمؽثػمة ذم حتريؿ اًمغـوء وآٓت ا
(1)

. 

 الّشبه الثالثة : 

 .24ص:  (جت حت): حتريػفؿ معـك ىمقًمف شمعومم

))وهذا آطمتجوج سمورد ٕكف ًمق يمون همٓء: ىمول اسمـ اجلقزّي شمعؾقؼًو قمغم ضمفوًمي  

ىَموَل  ،ؾ ًمقـبع اعموءاًمرضميمون هلؿ ومقف ؿمبفي وإكام أمر سمرضب  ؾ ومرطموً اًمرضمأمر سمرضب 

اسْمـ قمؼقؾ أيـ اًمدًٓمي ذِم مبتغم أمر قمـد يمشػ اًمبالء سملن يرضب سمرضمؾف إَْرض ًمقـبع 

وًمئـ ضموز أن يؽقن حتريؽ رضمؾ ىمد أكحؾفو حتؽؿ اهلقام  ،مـ اًمرىمص اعموء إقمجوزاً 

ْب سمَِعَصوَك  !!دًٓمي قَمغَم ضمقاز اًمرىمص ذِم اإلؾمالم ضموز أن ُيعؾ ىمقًمف شمعومم عمقؾمك اْضِ

كعقذ سموهلل مـ اًمتالقمى سموًمنمع(( !!!ًمي قَمغَم ضب اجلامد سموًمؼضبوناحْلََجَر دٓ
(2)

.  
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بعة  الّشبه الّرا

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )حتريػفؿ معـك ىمقًمف شمعومم:    

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .[222]آل عنراى3(   ھ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وىمقًمف شمعومم: 

(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .[203]الهشاء3

زّم أقمـوق اًمـّصقص اًمنّمقمقي اسمتغوء اًمّتحريػ،  مـ قمجقى صـقعفؿ ضمرأَهؿ قمغم  

، ًمقشّدوا إزر سمدقمفؿ اعمـحرومي، قمـ اًمػفؿ عمػفقم مـطقق وطمّل اًمؽتوب، واًمّسـي

واًمّتحريػ ؾمؿي أهؾ اًمّزيغ، اًمّصحقح، اعمبـّل قمغم اًمؽتوب، واًمّسـّي وومفؿ ؾمؾػ إّمي، 

، ومـ ؾمامَهؿ شملويؾفؿ اًمّشبفوت واًمّشفقات وآكحراف، اًّمذيـ ذم ىمؾقهبؿ مرض

اًمبوـمـ، اعمخوًمػ ًمظوهر اًمؼرآن، طمقٌ ُيعؾقن ومفؿ اًمّظوهر ًمؾعقام، واًمبوـمـ 

سملن ومّسو اًمؼقوم واًمؼعقد قمغم ًمؾخقاص، وهذا مو صـعقه ذم شملويؾ شمؾؽ أيتلم، 

أهؾ ومخوًمػقا سمذًمؽ ، ، وقمبودًة مـ اًمعبودات وىمرسمي هلل، وضمعؾقا ذًمؽ ذيمرًا هللاًمّرىمص

 اًمّسـّي واجلامقمي ذم مػفقم هوشملم أيتلم.

ىمول إسمراهقؿ احلـػل رمحف اهلل ذم سمطالن دقمقاهؿ: ))ومـ مجؾي احلامىمي اؾمتدٓل 

گ )سمعض مـ يّدقمل اًمِعؾؿ مـفؿ قمغم إسموطمي اًمرىمص واًمدوران اعمذيمقر سمؼقًمف شمعومم : 

[ وهذا آؾمتدٓل مـف أسمعد رء قمـ 12] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ،ومنن مػفقم أيي شمعؿقؿ إطمقال اًمتل اقمتامرهو قمغم اإلكسون ضوري سموًمذيمر ،اًمِعؾؿ

يمام ُيى شمـزهيف  ،ُيى شمـزيف اًمذيمر قمـفو ،واًمعؼؾ ،وأيـ هل مـ طموًمي زائدة ذمفو اًمنمع
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ومنن اًمرىمص اعمذيمقر مـ  ،وؾموئر أكقاع اًمػسؼ ،وخموًمطي اًمـجوؾموت ،قمـ طموًمي اًمتغقط

ٱ ٻ ): تفو أكف يزول قمـ ذًمؽ سمؼقًمف شمعوممومـ مجؾ ،قمغم مو شمؼرر ،مجؾي اًمػسؼ

 ،ويؼقس دوراّنؿ اًمشـقع قمغم ـمقاف اعمالئؽي سموًمعرش ،[15](ٻ ٻ ٻ پ

وُيشبّف  ،يمقػ يؼقس اعمعصقي قمغم اًمطوقمي ،وموكظر إمم هذه احلامىمي ،وقمغم اًمطقاف سموًمؽعبي

وٓ يدري أّن هذا اًمػعؾ ًمق ومرض أكف همػم ىمبقح ذم ذاشمف عمو ضموز ىمقوؾمف  ،اًمؼبقح سموحلسـ

ىمول اًمشقخ طموومظ اًمديـ  ،ًمقس ًمؾرأي ومقف مدظمؾ ،قمغم اًمطقاف: ٕن اًمطقاف أمر شمعبدي

وٓ شمتصقر قمبودة ذم  ،ذم مـع اًمتشبقف سموًمقاىمػلم سمعرومي : هذه قمبورة خمصقصي سمؿؽون

اكتفك . ،شك قمؾقف اًمؽػرومنن مـ ـموف طمقل مسجد يـقي اًمؽعبي خُي  ،همػمه
(1)

 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )ىمقًمف:  ىمول اسمـ يمثػم ذم شمػسػم

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ًَ ذِم َصِحقِح  ،(ھ ـَ َيْذيُمُروَن اهللََّ ىِمقومًو َوىُمُعقدًا َوقَمغم ضُمـُقهِبِْؿ. يَماَم صَمَب ِذي وَمَؼوَل: اًمَّ

: َأنَّ َرؾُمقَل اهللَِّ  ـِ طُمَصلْمٍ ـْ قِمْؿَراَن سْم َصؾِّ ىَموِئاًم، وَمنِْن ََلْ شَمْسَتطِْع »ىَموَل  ()اًْمُبَخوِريِّ )) قَم

اِئِرِهْؿ ش(( وَمَعغَم ضَمـْبَِؽ  وَمَؼوقِمًدا، وَمنِْن ََلْ شَمْسَتطِعْ  ْؿ سمَِسَ َٓ َيْؼَطُعقَن ِذيْمَرُه ذِم مَجِقِع َأطْمَقاهِلِ َأْي 

َوَضاَمِئِرِهْؿ َوَأًْمِسـَتِِفْؿ،
(2)

. 

صمؿ وصػ أوزم إًمبوب سملّنؿ }يذيمرون اهلل{ ذم مجقع أطمقاهلؿ: : ))اًمّسعدّي وىمول 

اًمذيمر سموًمؼقل واًمؼؾى، ويدظمؾ }ىمقومو وىمعقدا وقمغم ضمـقهبؿ{ وهذا يشؿؾ مجقع أكقاع 

ذم ذًمؽ اًمصالة ىموئام، ومنن َل يستطع ومؼوقمدا، ومنن َل يستطع ومعغم ضمـى، وأّنؿ((
(3)

. 
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گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )وىمول اسمـ يمثػم ذم معـك ىمقًمف شمعومم: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

  .(ہ ہ ھ

ًبو ومِقِف  وقًمو ُمَرهمَّ يْمِر قُمَؼْقَى َصاَلِة اخْلَْقِف َوإِْن يَموَن َمنْمُ )) َيْلُمُر اهللَُّ شَمَعومَم سمَِؽْثَرِة اًمذِّ

ـَ  ـَ اًمتَّْخِػقِػ ذِم َأْريَموِّنَو، َوِم َـّ َهوُهـَو آيَمُد عمَِو َوىَمَع ومِقَفو ِم
َهو، َوًَمؽِ َأْيًضو سَمْعَد هَمػْمِ

َهو ظْمَصِي ذِم اًمذَّ َهو، يَماَم ىَموَل شَمَعومَم اًمرُّ َيوِب، َوهَمػْمِ َذًمَِؽ ِمَّو ًَمْقَس ُيقضَمُد ذِم هَمػْمِ ِب ومِقَفو َواإْلِ

ؿَْمُفِر احْلُُرَم:  ْٕ َوإِْن يَموَن  [33]التوبة3 (ەئ ...ۈ ٴۇ ۋ ۋ...)ذِم ا

َعومَم: َهَذا َمـِْفقًّو قَمـُْف ذِم همػمهو، وًمؽـ ومقفو آيمد ًمشدة طمرمتفو وقمظؿتفو، َوهِلََذا ىَموَل شمَ 

َأْي ذِم  (ھ ..ڱ.ڱ ڱ ڱ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)

َأْي وَمنَِذا َأِمـُْتْؿ  (ھ ...ں ں ڻ ڻ)ؾموئر أطمقاًمؽؿ، صمؿ ىمول شمعومم: 

الَة َأْي وملمتقهو وأىمقؿقهو يمام أمرشمؿ  َؿْلكِقـَُي وَمَلىِمقُؿقا اًمصَّ  اًمطُّ
ًِ َوَذَهَى اخْلَْقُف، َوطَمَصَؾ

 سمحدودهو، وظمشققمفو، وريمققمفو، وؾمجقدهو، ومجقع ؿمموّنو.

ىمول اسمـ  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ)وىمقًمف شمعومم: 

ـْ جُمَوِهٍد قمبوس: أي مػروضو، وىمول أيضو: إن ًمؾصالة وىمت و يمقىمً احلٍ، َويَمَذا ُرِوَي قَم

 قَمكِمٍّ واحلسـ ومؼوشمؾ واًمسدي وقمطقي 
ـِ ِد سْم  َوحُمَؿَّ

ـِ احْلَُسلْمِ  قَمْبِد اهللَِّ َوقَمكِمِّ سْم
ـِ َوؾَموَِلِ سْم

اًمعقذم((
(1)

. 

وضمف مؼورسمي سملم شمػسػم أهؾ اًمعؾؿ، وسملم أهؾ اًمتحريػ مـ اًمّصقومقي  يومؾقس صمؿّ  

اعمورىمي عمـطقق ومػفقم أيتلم، ومحوؿمو هلل أن يـفك قمـ رء صمّؿ يلمر قمبوده سمورشمؽوسمف، 

ـّ اهلقى اِن اؾمتحؽؿ سمرسمؼي أشمبوقمف:  وطمّقدهؿ قمـ  فؿ قمـ اًمٍّماط اعمستؼقؿ،ؾّ ضوًمؽ
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38 
 

ًمؽقز اعمـّؽسي قمغم أقمؼوهبو، ٓ شمـؽر مـؽرًا، وٓ احلّؼ اعمبلم، صمؿ ضمعؾ ىمؾقهبؿ جمخّقًي يمو

ّٓ مو ُأذسمً مـ هقاهو ، ومحقـئٍذ ؾمؼط قمـفؿ ًمبوس اًمّتؼقى، وسمرىمع شملمر سمؿعروٍف، إ

واؾمقّدت وضمقهفؿ سمسقاد سمدقمتفؿ، ومعؾقم مو أدريمف اًمـّبققن مـ ضمقامع احلقوء، 

 اًمؽؾؿ إن َل شمستحل وموصـع مو ؿمئً، يمام ضموء ذم احلديٌ اًمّصحقح:

ْ شَمْسَتْحِل وَمووْمَعْؾ َمو : »()ىَموَل اًمـَّبِلُّ )) ِة، إَِذا ََل ـْ يَماَلِم اًمـُُّبقَّ إِنَّ ِمَّو َأْدَرَك اًمـَّوُس ِم

)) ًَ ؿِمْئ
(1)

. 

ذم ضقوع ديـ  ؾمبى ، واًمّتؼؾقد مـ همػم قمؾؿ:ومال ؿمّؽ سملّن ضالل اًمعؼؾ، واًمؼؾى

اًمّساج اعمـػم، واحلبؾ اعمتلم فق وماعمرء، وضمعؾف يموًمّريشي ذم مفّى اًمّريوح، وأّمو اًمعؾؿ 

ّٓ خلػم ظموًمص، أو راضمح، أو دومع مػسدة ظموًمصي، أو راضمحف قمـف.  ًمصوطمبف، ومال يـفزه إ

 الشبهة اخلامسة: استدالهلم بلعب احلبشة يف املسجد

 ىمول إسمراهقؿ احلـػل _ رمحف اهلل:

َرق واحِلراب ))إنّ     ول ىم ،رىمص احلبشي َل يؽـ جمرد رىمص سمؾ يمون ًمعبو سموًمدَّ

صمؿ ذيمر احلديٌ قمـ قموئشي ريض  ،: واًمدرق يقم اًمعقدسموب احِلراب ،اًمبخوري رمحف اهلل

رق واحِلرابإمم أن ىموًمً ،اهلل قمـفو و  ،: ويمون يقم قمقد يؾعى ومقف اًمسقدان سموًمدَّ ومنمَّ

ًْ رؾمقَل اهلل  ـو ىمول شمشتفلم شمـظريـ ،()ؾملًم ًُ كعؿ ،وإمَّ ي  ،وملىمومـل وراءه ،ومؼؾ ظمدِّ

ه  ،: كعؿىمؾً ،: طمسُبؽطمتك إذا مؾؾً ىمول ،: دوكؽؿؿ يو سُمـل أْروَمدةوهق يؼقل ،قمغم ظمدِّ

اكتفك ،: وموذهبلىمول
(2)

 )). 
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ومنكف مـ آؾمتعداد ًمؾحرب  ،ومحقـئذ هق مـ ضمـس مو اؾمُتثـل ذم احلديٌ

وإًمقف أؿمور اًمشقخ اإلموم اًمعالمي  ،وشملديى اًمػرس ،واًمؼقس ،ويموًمرمل ،واجلفود

 ذف اًمديـ إؾمامقمقؾ اسمـ اعمؼري اًمقؿـل اًمشوومعل ذم ىمصقدشمف ذم ذّم اًمرىمص سمؼقًمف :

 سمؿسجد اعمصطػك ىمؾـو سمال يمذب        ىموًمقا رىمصـو يمام إطمبقش ىمد رىمصقا 

 ًمِعبقا مـ آًمي احلرب سمؤٓت واًمقؾى         قا ًمؽـفؿـو رىمصىمؾـو سمال يمذب وموحلبش م

ذم اًمنمع ًمؾحرب شمدريبو ًمؽؾِّ همبل        عى  مـــدوب شمعّؾؿـــف ــوذًمؽ اًمؾ
(1)
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 "مـ أقمظؿ اًمؼرسموتو قمبودة مـ اًمعبوداتًمّرىمص قمـد اًمّصقومقي ا

             

، واًمقرع، وقمغم مـفٍ اًمّتصقف ذم سمودئ إمر مـشله قمغم اًمّزهد ٓ ريى: سملنّ 

اًمؽتوب، واًمّسـي، يمام هق طمول اجلـقد وقمبد اًمؼودر اجلقالين، ومـ ىمبؾفؿ احلسـ 

ّٓ آؾمؿ،  ومؽذسمقا قمغم همٓء اًمعؾامء، اًمبٍمّي، ومؾقسقا مـ مورىمي اًمّصقومقي ذم رء، إ

 وقمغم ()مـفجفؿ قمغم قمكّم  ّشقعي اعمورىمي طمقـام يمذسمقا ذم شمقصمقؼفؿ ًمصّحييمام صـعً اًم

اًمػريؼلم  ؿ شمشوسمف اًمّشقعي ذم صـقعفؿ، ومؽالومؽثػم مـ قمبوداَه .رمحف اهلل ودقضمعػر اًمّص 

ّتك دقموهؿ همؾّقهؿ ذم مـفجفؿ أن طم وؾمؾػ إّمي زاغ واكحرف قمـ مـفٍ اًمـّبقة،

 .، سمؾ همالَهؿ يتجرؤون ذم شمؽػػمهؿيمّؾ مـ ظموًمػفؿ يضؾؾُّقا

اشّمبعقا و أضوقمقا اًمؽتوب واًمّسـّي، ، ظمؾٌػ اجلـقد وقمبد اًمؼودرصمّؿ ظمؾػ مـ سمعد 

ؿمفقات أهؾ اعمجقن، واًمّطرب، واشّمبعقا ؾمــ اًمؼقون، واًمـّسوء، ذم اًمّرىمص، واًمرّضب 

، واًمتحجقؾ، وأظمذوا سمسـي أصحوب اًمعجؾ ذم رىمصفؿ وضمعؾ قمغم اًمغرسمول، واًمّدف

وا سمف ، وهذا مو ُأمر()ٌ سمف اًمـّبّل سمزقمؿفؿ سملّن هذا مو سُمعِ  ذًمؽ قمبودة مـ اًمعبودات،

ومعؿدوا إمم اًمؽذب قمغم اهلل ورؾمقًمف، ومتعومم اهلل، وشمـّزه ذقمف، قمـ ىمذارة أومؽورهؿ، 

 اًمّسؾقؿي، واًمعؼقل اعمـػمة. وـمقش أومؽورهؿ، اًّمتل شملسموهو اًمػطر

أطموديٌ  ضوومي قمغم مو أوردوه مـدّل قمغم أّن اًمّرىمص قمـدهؿ قمبودة إومّو ي    

سملّن مسوضمدهؿ ذم مشورق اًمعوَل، ومغورهبو ومام دمد ومقفو  مؽذوسمي، أو ؾمػسطي خمذوًمي:

ؾمقاء  قمغم هدي اًمؽتوب واًمّسـّي، وًمؽـ دمدهؿ يتـودون ًمؾّرىمص ومقفو وإًمقفو طمؾؼي قمؾؿ

، سمؾ طمّد زقمؿفؿ اًمبوـمؾ أو مقًمد، أو همػم ذًمؽ مو ًمقس ًمف ؾمبى ،أيمون هـوًمؽ قمقدٌ 
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سمي قمغم اهلل ورؾمقًمف، يعقبقن قمغم اًّمذيـ ٓ يرىمصقن، وٓ حيرضون طمرضَهؿ اعمؽذو

ومبّدًمقا مؼصد إكشوء اعمسوضمد عمؼصد آظمر، أٓ وهق اًمّؾفق، واًمّؾعى، وضمعؾف قمبودة، 

؟! وهمٓء اًمؼقم أيـػعفو ذًمؽ ظمذ مفر زكوهو ًمتطعؿ سمف اًمقتومك!!.يمحول اًمبغّل اًّمتل شمل

كػشً ذم طمؼقل قمؼقهلؿ، وىمؾقهبؿ كػمان ؿمبفوت، وؿمفقات أشمبوع اًمشقوـملم ومؿّجدوا 

اًمػقز، واًمـّجوة ٕصحوب اًمٍّماط اًمّسقي ومـ ًمؽـ طمورسمقا اًمّســ، واًمبدع، و

 اهتدى.
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 اختوذهؿ اعمسوضمد مقـمـ رىمٍص وهلق وًمعى

    

ًمؼد زّيـ اًمّشقطون ًمؾّصقومقي ّذ أقمامهلؿ، طمّتك ؾمقًمً هلؿ أكػسفؿ: سملن ُيعؾقا      

 وَل! ومقفو اًمّرىمص، واًمقضمد قمبودة متعؾؼًي سمبققت اهلل، وىمرسمًي هلل مـ أقمظؿ اًمؼرسموت

وىمد  ،يؽتػقا سمذًمؽ، سمؾ قمؿدوا إلكشوء مسوضمد ضار هلؿ: دمؿع أسمداّنؿ وأرواطمفؿ

صد اًمّشورع احلؽقؿ ذم قمؾي إكشوء اعمسوضمد إمم مؼصد آظمر قهو سموًمّزوايو، ومحّرومقا مؼؾمؿّ 

: ًمطوقمي يقاومؼ ـمرب ىمؾقهبؿ، وؿمفقة قمؼقهلؿ. ومؿعؾقم مـ اًمرّضورة سملّن اعمسوضمد سمـقً

أظمؼم ؾمبحوكف وشمعومم يمام  ة اًمؼرآن،، وىمرآومقفو مـ إقمالء يمؾؿي اًمّتقطمقد، واًمّصالة اهلل

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ): مؼصد إكشوئفو

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ  ىت يت

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[31-33]الهور3(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

أي أمر اهلل شمعومم سمتعوهدهو وشمطفػمهو مـ اًمدكس واًمؾغق وإىمقال  ((معـك ذًمؽ: 

ـِ قَمبَّ  ـِ اسْم ـُ َأِِب ـَمْؾَحَي قَم قُؼ ومِقَفو. يَماَم ىَموَل قَمكِمُّ سْم
َٓ شَمؾِ تِل  َيِي وإومعول اًمَّ ْٔ وٍس ذِم َهِذِه ا

ـِ اًمؾَّْغِق ومِقَفو، َويَمَذا ىَموَل  اًْمَؽِريَؿِي ذِم سُمُققٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن شُمْروَمَع ىَموَل َّنَك اهللَُّ ؾُمْبَحوَكُف قَم

ـِ َأِِب  ـُ ؾُمَؾْقاَمَن سْم ـُ ضُمَبػْمٍ َوَأسُمق سَمْؽِر سْم وُك َوَكوومُِع سْم حَّ طَمْثَؿَي قِمْؽِرَمُي َوَأسُمق َصوًمٍِح َواًمضَّ

ـَ  ي ِ ـُ طُمَسلْمٍ وهمػمهؿ مـ اًمعؾامء اعمَُْػسِّ  .َوؾُمْػَقوُن سْم
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َوىَموَل ىَمَتوَدُة: ِهَل َهِذِه اعمََْسوضِمُد َأَمَر اهلل ؾمبحوكف وشمعومم سمبـوئفو وأظمر سمِِعاَمَرَِهَو 

َوشَمْطِفػِمَهو((
(1)

. 

هل وىمول اًمسعدي ذم شمػسػم ذًمؽ: ))أي: يتعبد هلل }ذِم سُمُققٍت{ قمظقؿي وموضؾي، 

أطمى اًمبؼوع إًمقف، وهل اعمسوضمد. }َأِذَن اهللَُّ{ أي: أمر ووص }َأْن شُمْروَمَع َوُيْذيَمَر ومِقَفو 

اؾْمُؿُف{ هذان جمؿقع أطمؽوم اعمسوضمد، ومقدظمؾ ذم رومعفو، سمـوؤهو، ويمـسفو، وشمـظقػفو 

مـ اًمـجوؾمي وإذى، وصقّنو مـ اعمجوكلم واًمصبقون اًمذيـ ٓ يتحرزون قمـ 

 .ومر، وأن شمصون قمـ اًمؾغق ومقفو، ورومع إصقات سمغػم ذيمر اهللاًمـجوؾمي، وقمـ اًمؽو

}َوُيْذيَمَر ومِقَفو اؾْمُؿُف{ يدظمؾ ذم ذًمؽ اًمصالة يمؾفو، ومرضفو، وكػؾفو، وىمراءة 

اًمؼرآن، واًمتسبقح، واًمتفؾقؾ، وهمػمه مـ أكقاع اًمذيمر، وشمعؾؿ اًمعؾؿ وشمعؾقؿف، واعمذايمرة 

ػعؾ ذم اعمسوضمد، وهلذا يموكً قمامرة ومقفو، وآقمتؽوف، وهمػم ذًمؽ مـ اًمعبودات اًمتل شم

اعمسوضمد قمغم ىمسؿلم: قمامرة سمـقون، وصقوكي هلو، وقمامرة سمذيمر اؾمؿ اهلل، مـ اًمصالة 

وهمػمهو، وهذا أذف اًمؼسؿلم، وهلذا ذقمً اًمصؾقات اخلؿس واجلؿعي ذم 

اعمسوضمد، وضمقسمو قمـد أيمثر اًمعؾامء، أو اؾمتحبوسمو قمـد آظمريـ. صمؿ مدح شمعومم قمامرهو 

{ أول اًمـفور }َوأَصوِل{ آظمره(( سموًمعبودة ومؼول: }ُيَسبُِّح ًَمُف{ إظمالصو }سمِوًْمُغُدوِّ
(2)

. 

 ،، وسمدع اعمقاًمد ومقفووأمو اًمرىمصومفذا هق مؼصد اًمّشورع احلؽقؿ مـ سمـوئفو،      

ومؽّؾ ذًمؽ مـ قمؿؾ اًمّشقطون، وًمقس مـ ديـ اهلل ذم رء، وإّكام هق مـ ؾمــ اًمقفقد 

بقذّيي، واعمجقؾمقّي، اًّمذيـ اخّتذوا مـ اًمّرىمص قمبودة واعمنميملم، وأهؾ اعمجقن، واًم

 مـ اًمّريوضوت، وىمرسمي مـ اًمؼرسموت. وريوضي

                                                           

 .56ص  6اسمـ يمثػم جشمػسػم  - 1

 .569شمػسػم شمقسػم اًمؽريؿ اًمرمحـ ص  - 4
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ومال ريى سملّن اًمؼرون اًمثالصمي اخلػميي، يموكً قمغم اًمؽتوب، واًمّسـي، ومـفٍ اًمـّبقة، 

ومؾؿ  ()ومؽوكً مسوضمدهؿ قمغم هدى اًمقطمقلم، ويموكقا أيمثر شمعظقاًم هلل وًمرؾمقل اهلل 

يػعؾقا أوموقمقؾ صقومّقي أهؾ اًمؾفق واعمجقن، سمؾ يمون ؾمامقمفؿ، هق يمتوب اهلل وؾمـّي 

ب اًمّدف رؾمقًمف، ويموكً جموًمسفؿ عمذايمرة اًمعؾؿ وـمؾبف، ٓ ًمؾغزل واًمّطرب وض

 واًمتحجقؾ واًمقضمد اًمؽوذب.

ّٓ مو رطمؿ رِب، أصبحً  وقمـدمو هموسمً اًمّسـي ذم طمقوة إّمي اإلؾمالمقي، إ

ًمتـجقسفو سمبدقمفؿ، مـ رىمص، وهلق،  ٕهؾ اًمبدع ومرسمدًا، وملرسموً اعمسوضمد مرشمعًو 

اًمقؾموئؾ احلديثي  وًمعى، وذك، ومقستطقع يمّؾ واطمد أن يرى مو يصـعقن مـ ظمالل،

وإّن اًمؼؾى ًمقحزن قمغم  ػمى مو يغضى اهلل ؾمبحوكف وشمعومم،س، وماًّمتل ُأشمقحً ًمـو

مـ كتـ أومعوهلؿ،  شمتؼقلمسوضمد اهلل مو أطمدصمقه، واظمتؾؼقه، طمّتك أصبحً سمققت اهلل، 

 ، وؾمقء أقمامهلؿ.اعمبتدقمي
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 اًمبوـمـّقي يوًمي اًمػوـمؿقّ ي حتل سمدقمي اًمدّ اًمّصقومقّ 

 ( ذم اعمسوضمد)اعمقًمد اًمـّبقيّ 
 

 مّو ُيعؾفؿ سملّكف مـفٍ حتّػف اًمّشفقات، واًمّشبفوت،  :ٓ ريى ذم مـفٍ اًمّصقومّقي

وٓ يؼٍمون ذم ـمؾبفو، طمّتك ُأذسمً  وهمقايي، وضمفوًمي، يشدون رطمؾفؿ ًمؽّؾ قماميي،

ؾمقاء أيموكً مـ مـشلهؿ، أم مـ مـشل أقمداء اهلل  واؾمتئـوؾمفو ىمؾقهبؿ طمّى اًمبدع،

أهؾؽفو اهلل، واؾمتلصؾ يموًمػوـمؿقلم اعمالطمدة اًّمذيـ اسمتدقمقا ذم زمـ دوًمتفؿ اًّمتل 

ؿملومتفو، سمدقمًو يمثػمة مـفو سمدقمي اعمقًمد اًمـّبقي، ًمقشغؾقا هبو اًمـّوس قمـ اشمبوع اًمّسـّي، 

ويػتحقا سموسمًو ًمالؾمتحسون اًمعؼكم اعمضوّد ًمنمع اهلل، وومعاًل هذا مو طمدث، ومؼد قمؿؾً 

يمتوسمف : اًمّشقعي، واًمّصقومقي، وىمد ذيمر ذًمؽ اإلموم اعمؼريزي رمحف اهلل ذم ـموئػتون وهب

يمون ًمؾخؾػوء اًمػوـمؿقلم ذم ـمقال اًمّسـي أقمقود _وذيمر مـفو_ اخلطط، طمقٌ ىمول: )) 

ومقًمد وموـمؿي، واحلسـ  ()رأس اًمّسـي، وأول اًمعوم، ويقم قموؿمقراء، ومقًمد اًمـّبل 

واحلسلم((
(1)

، وموًمبوـمـققن
(2)

وهلؿ أًمؼوب قمـد أهؾ اًمسـي  ،، هؿ زكودىمي يمػرة ومجرة

                                                           

 .297ص  11يمتوب اخلطط ًمؾؿؼريزي ج - 1

شمعريػ اًمبوـمـقي ًمػظ اًمبوـمـقي ملظمقذ مـ يمؾؿي سمطـ سمؿعـك ظمػل ومفق سموـمـ، مجعف سمقاـمـ،  -4

واؾمتبطـ أمر وىمػ قمغم دظمؾتف، واًمبوـمـي سموًمؽسة، اًمسيرة، واًمبوـمـ هق داظمؾ يمؾ رء ومـ 

 (.1ض مو همؿض يسؿك سموـمـو )إر

واًمبوـمـقي: هل اًمػرق اًمتل شمـتسى إمم اًمتشقع، وطمى آل اًمبقً، وشمتخذ مـ ذًمؽ ؾمتورا وهمطوء 

ًمطقائػ خلداع اعمسؾؿلم مع إسمطوّنؿ ًمؾؽػر اعمحض واًمبوـمـقي اصطالح قموم يطؾؼ قمغم مجع مـ ا

 = بوـمـ، وشملويؾ كصقصوسمقـفو ىموؾمؿ مشؽمك هق آقمتؼود سموًمظوهر واًم واًمػرق اعمتعددة اعمتشعبي
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َوهَلُْؿ " َأًْمَؼوٌب " َمْعُرووَمٌي قِمـَْد اعمُْْسؾِِؿلَم شَموَرًة اًمإلؾمالم ))واجلامقمي يمام ذيمرهو ؿمقخ 

ـِقََّي " َوشَموَرًة 
ْقَن " اًْمَبوـمِ ْقَن " اًْمَؼَراِمَطَي " َوشَموَرًة ُيَسؿَّ ْقَن " اعماََْلطِمَدَة " َوشَموَرًة ُيَسؿَّ ُيَسؿَّ

ْقنَ  قَّي " وشَموَرًة ُيَسؿَّ
ؾْماَمقِمقؾِ ْقَن " اإْلِ ْقَن " اخلرمقي " َوشَموَرًة  ُيَسؿَّ ي " َوشَموَرًة ُيَسؿَّ يَّ " اًْمـَُصػْمِ

ُفْؿ َوِمـَْفو َمو خَيُصُّ سَمْعَض َأْصـَوومِِفْؿ يَماَم  ؾَْماَمُء ِمـَْفو َمو َيُعؿُّ ْٕ َرَة " َوَهِذِه ا ْقَن " اعمَُْحؿِّ  ُيَسؿَّ

ياَمَن َيُعؿُّ اعْمُْسؾِِؿلَم َوًمَِبْعِض  ؾْماَلَم َواإْلِ و َأنَّ اإْلِ َْذَهِى َوإِمَّ
و عمِ و ًمِـََسِى َوإِمَّ ُف: إمَّ ِفْؿ اؾْمٌؿ خَيُصُّ

                                                                                                                                                    

اًمنميعي شملويال سموـمـو يتقاومؼ مع معتؼدات زقمؿقا أّنؿ اظمتصقا هبو وسمؿعرومتفو دون ؾمقاهؿ = 

وهبذا يعؾؿ أن اًمبوـمـقي ًمقسً ومرىمي واطمدة، وإكام ومرق متعددة. ؾمبى اًمتسؿقي وؾمبى شمسؿقتفؿ 

اًمشفرؾمتوين ذم  هبذا آؾمؿ ّٕنؿ يزقمؿقن أن ًمظقاهر اًمؼرآن سمقاـمـ يعرومقّنو دون ؾمقاهؿ، ىمول

ؾمبى شمسؿقتفؿ هبذا اًمؾؼى: "إكف ًمزمفؿ هبذا اًمؾؼى حلؽؿفؿ سملن ًمؽؾ رء فموهرا وسموـمـو، 

وًمؽؾ شمـزيؾ شملويال" سمدايي احلريمي اًمبوـمـقي يرى قمؾامء اًمػرق واًمتوريخ أن سمدايي فمفقر طمريمي 

هذه اًمدقمقة  اًمبوـمـقي ذم أيوم اعملمقن قمغم يد محدان سمـ ىمرمط، وقمبد اهلل سمـ مقؿقن اًمؼداح، وأن

اكتنمت ذم زمـ اعمعتصؿ اًمعبود، وأّنؿ اضمتؿعقا ذم ؾمجـ اعمفدي، ًمؾتـسقؼ سمقـفؿ، ويموكقا 

أرسمعي رضمول، وهؿ: أمحد سمـ احلسلم، وقمبد اهلل سمـ مقؿقن سمـ ىمداح، واًمزكداين، ومحدان سمـ 

ؿ مـ ىمول اًمبغدادي: اقمؾؿقا أؾمعديمؿ اهلل أن ضر اًمبوـمـقي قمغم ومرق اعمسؾؿلم أقمظ (.1ىمرمط" )

 (.4)اعمجقس سمؾ أقمظؿ مـ مرضة اًمدهريي"ضر اًمقفقد واًمـصورى و

وىمول: "اًمذيـ أؾمسقا دقمقة اًمبوـمـقي: مجوقمي مـفؿ مقؿقن سمـ ديصون اعمعروف سموًمؼداح، ويمون مقمم 

جلعػر اًمصودق، ويمون سموٕهقاز ومـفؿ: حمؿد سمـ احلسـ سمدكدان، اضمتؿعقا يمؾفؿ مع مقؿقن سمـ 

، صمؿ رطمؾ مقؿقن سمـ مذاهى اًمبوـمـقي..ديصون ذم ؾمجـ اًمعراق، وملؾمسقا ذم ذًمؽ اًمسجـ 

طمقي اعمغرب، واكتسى ذم شمؾؽ اًمـوطمقي إمم قمؼقؾ سمـ أِب ـموًمى، وزقمؿ أكف مـ كسؾف، ديصون إمم كو

ومؾام دظمؾ ذم دقمقشمف ىمقم مـ همالة اًمرومض واحلؾقًمقي، ادقمك أكف مـ وًمد إؾمامقمقؾ سمـ ضمعػر 

، وإًمقف يـتسى ىمرمط... اًمصودق صمؿ فمفر ذم دقمقشمف إمم اًمبوـمـقي رضمؾ يؼول ًمف محدان سمـ

اًمذي يصح قمـدي مـ ديـ اًمبوـمـقي أّنؿ دهريي زكودىمي يؼقًمقن سمؼدم اًمؼرامطي".ىمول اًمبغدادي: "

 (( .27ص  9اًمعوَل، ويـؽرون اًمرؾمؾ واًمنمائع يمؾفو" )) مقؾمققمي اًمػرق اعمـتسبي ًمإلؾمالم ج
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ُح َمَؼوِصِدِهْؿ َيُطقُل َوُهْؿ يَماَم ىَموَل اًْمُعَؾاَمُء ومِقِفْؿ: فَموِهُر  و ًمَِغػْمِ َذًمَِؽ. َوَذْ ًمَِبَؾٍد َوإِمَّ

وْمُض َوسَموـمِـُُف اًْمُؽْػُر اعمَْْحُض. َوطَمِؼقَؼُي َأْمرِ  ـْ َمْذَهبِِفْؿ اًمرَّ ـْ ِم َٓ ُيْمِمـُقَن سمِـَبِلِّ ِم ُْؿ  ِهْؿ َأّنَّ

ٍد َصَؾَقاُت اهللَِّ  َٓ حُمَؿَّ َٓ قِمقَسك َو َٓ ُمقؾَمك َو َٓ إسْمَراِهقَؿ َو َٓ سمِـُقِح َو  َواعمُْْرؾَمؾلَِم: 
ِ
َْكبَِقوء ْٕ ا

ًمَ  ـْ يُمُتِى اهللَِّ اعمُْـَزَّ  ِم
ِ
ء َٓ سمٌَِمْ َٓ َوؾَماَلُمُف قَمَؾْقِفْؿ َأمْجَِعلَم َو ْكِجقِؾ َو َٓ اإْلِ َٓ اًمتَّْقَراِة َو ِي: 

َٓ َأنَّ ًَمُف دَ  َٓ سمَِلنَّ ًَمُف ِديـًو َأَمَر سمِِف َو وَن سمَِلنَّ ًمِْؾَعوََلِ ظَموًمًِؼو ظَمَؾَؼُف: َو َٓ ُيِؼرُّ اًرا َُيِْزي اًْمُؼْرآِن. َو

اِر(( ْؿ هَمػْمَ َهِذِه اًمدَّ
اًمـَّوَس ومِقَفو قَمغَم َأقْماَمهِلِ

(1)
أهؾ اإلؾمالم ذم رء.  سقا مـ. ومفمٓء ًمق

، واإلكس حمبتفؿ ًمؾؿسؾؿ سمورشمؽوسمف اسمتدقمقا شمؾؽ اًمبدع!؟ اجلقاب:  َِلَ  ـّ سملن ؿمقوـملم اجل

سمريد اًمنّمك، واًمؽػر،  ّٕن اًمبدع ام مـ اىمؽماف معصقي شمعؾؼفو سمشفقة:سمدقمي أطمّى إًمقف

ومؽؿ مـ ـموئػي طموئرة أضؾفو اًمّشقطون سموًمغؾق ذم اًمعبودات،  واًمّزكدىمي، واًمـّػوق،

أدظمؾقا قمغم اعمسؾؿلم  مثالً  يموًمـّصورى، واًمّشقعي وهمػمهؿ مـ أهؾ إهقاء، وموًمبوـمـققن

شمؾؽ اًمّشبف ظمّطوومي ًمؽؾ ىمؾى و ـي اًّمتل قمغم مـفٍ اًمـّبقة،عمحورسمي اًمّس  شمؾؽ اًمبدع

:قمي، ومتـشّى أٓ يعرف اًمّسـي، مـ اًمبدمـ ضموهٍؾ،  ـّ سملّن هذا  كقوب اًمبدع ذم ىمؾبف، ومقظ

طمقـام ىمومقا سملطمقوء  ، وهذا مو اقمتؼده اًمصقومققن()هق ذع اهلل اًّمذي ُأكزل قمغم حمؿد 

ؾمــ ديـ اًمبوـمـقي اعمالطمدة، سملن ضمعؾقا مقًمد اًمـّبل مـ أقمظؿ مو يتؼرب سمف اعمسؾؿ قمـد 

اًمدوًمي اًمعبقديي  اًمػوـمؿقلمرسّمف، ومؽؾ قموم حيتػؾقن سمتؾؽ اًمذيمرى امتدادًا ًمبدقمي 

ًمد ذم سمققت اهلل سموعمق أدظمؾقا اطمتػوهلؿ سمؾ طمدة، سمؾ َل يؽتػل اًمصقومقي سمذًمؽ!اعمال

ّٕكـو كشوهدهؿ  :وهذا ٓ يـؽره أطمد، واًمتقاضمد ،اًمّرىمص، واًمرضب سموًمّدّف  سمؿصوطمبي

 نمعاًمومفؾ هذا مـ  !اعمقًمدبدقمي طمقـام حيتػؾقن سم :يمقػ يصـعقن ومقفواهلل ذم سمققت 

  ؟ومفؾ ومعؾ ذًمؽ ظمػم اًمؼرون! !؟()ؾمـّي كبّقـو ومفؾ هذه هل  اًّمذي ذقمف اهلل!؟

                                                           

 .154ص  35جمؿقع اًمػتووى اسمـ شمقؿقي ج - 1
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سمدقمي سموـمـّقي، وومقفو شمشّبف سموًمـصورى يمام  :آطمتػول سموعمقًمدإّن  تعومم اهلل قماّم خيرصقن.وم

))مو حيدصمف سمعض اًمـوس، إمو مضوهوة ًمؾـصورى ذم مقالد  :ىمول اإلؾمالمىمرره ؿمقخ 

قمغم هذه اعمحبي  ، وشمعظقاًم. واهلل ىمد يثقبفؿ()، وإمو حمبي ًمؾـبل ()قمقسك 

مع اظمتالف اًمـوس ذم  ،قمقًدا ()مـ اختوذ مقًمد اًمـبل  -وآضمتفود، ٓ قمغم اًمبدع

هذا َل يػعؾف اًمسؾػ، مع ىمقوم اعمؼتيض ًمف وقمدم اعموكع مـف ًمق يمون ظمػًما.  مقًمده. ومننّ 

أطمؼ سمف مـو، ومنّنؿ يموكقا أؿمد  ((وًمق يمون هذا ظمػًما  حمضو، أو راضمًحو ًمؽون اًمسؾػ 

وشمعظقاًم ًمف مـو، وهؿ قمغم اخلػم أطمرص(( ()حمبي ًمرؾمقل اهلل 
(1)

و  ، وىمول أيضًو: ))َوَأمَّ

َوُذ َمْقؾِمٍؿ هَمػْمِ  َو ًَمقَْؾُي  اختِّ تِل ُيَؼوُل: إّنَّ ِل اًمَّ َوَّ ْٕ قِمقَِّي يَمَبْعِض ًَمَقوزِم ؿَمْفِر َرسمِقٍع ا ْ اعمََْقاؾِمِؿ اًمنمَّ

ـِ  ـْ َرضَمٍى َأْو صَموِم ِل مُجَْعٍي ِم ِي َأْو َأوَّ جَّ
ـَ قَمنَمَ ِذي احْلِ اعمَْْقًمِِد َأْو سَمْعِض ًَمَقوزِمِ َرضَمٍى َأْو صَموِم

قفِ  اٍل اًمَِّذي ُيَسؿِّ َؾُػ َوََلْ  ؿَمقَّ ْ َيْسَتِحبََّفو اًمسَّ تِل ََل ـْ اًْمبَِدِع اًمَّ َو ِم سَْمَراِر وَمنِّنَّ ْٕ وُل قِمقَد ا اجْلُفَّ

َيْػَعُؾقَهو َوَاهللَُّ ؾُمْبَحوَكُف َوشَمَعومَم َأقْمَؾؿ((
(2)

.   
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 اختوذهؿ مسوضمد اًمرّضار
 

فؿ ُيتؿعقن ذم دويرات دمؿع أضمسودهؿ وأرواطمفؿ ًمؾفق تيموكقا ذم سمودئ أمر سمدقم

ـّ واًمّؾعى ذم ذع اهلل، مـ رىمص  ىمد شمبوقمدت  وؾمامع ًمألؿمعور وهمـوء وـمرب، وًمؽ

إًمقفو، طمّتك شمشغػ  ىمؾقب اًمـّوس ًمؽمكقاأن يتعرف اًمـّوس قمغم سمدقمتفؿ، وأكظورهؿ إمم 

(!!: ًمؽل و)اًمزاوي إمم سمـوء مسوضمد يسؿقّنوومعؿدوا  :، ومتوسمعي هلؿىمؾقهبؿ طمّبًو هبو

ا سمبدقمتفؿ، ويعؾـقا مـ ظمالهلو طمرهبؿ، وقمداوَهؿ، وسمغضوئفؿ قمغم ُيفروا ويصدقمق

وومؼلم، اعمـ ا ؾمـيمـ سمدقمتفؿ، وًمؼد اىمتػق ػ ومقؿـ ظموًمػفؿ، وشمؼمأأهؾ اًمسؾػ، واخلؾ

ـقً قمغم شمػرىمفؿ قمـ مسوضمد أهؾ اًمّسـي اًّمتل سمُ  ذم شملؾمقس مسوضمدَ  واًمّشقعي اعمـحروملم

ٱ ٻ ٻ ٻ ) :ؼم ؾمبحوكف وشمعومم قمـ أهؾ اًمرّضارظماًمّتؼقى، يمام أ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

  .[201-200]التوبة3

  -اذًا مـ مؼوصدهؿ : 

 ع أسمداّنؿ.أوًٓ: دمؿ

مـ ؾمداكي، ورومودة وشمعؾقؿ، وهمػم صموكقًو: اًمسقطرة اعمطؾؼي قمغم اعمسجد ومقام يتعؾؼ سمف 

 ذًمؽ.
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مـ  صموًمثًو: كػٌ ؾمؿقمفؿ اًمبدقمقّي اعمؽذوسمي قمغم اهلل ورؾمقًمف، وقمغم أئؿي اهلدى

 .ظمالهلو

يمام شمػعؾف اًمّشقعي مع أهؾ اًمسـّي ومقؿـ يرشمود مسوضمدهؿ، حمورسمي أهؾ اًمسـّي راسمعًو: 

 إن دظمؾقا مسوضمدهؿ يؼقمقن سمشتؿفؿ وضهبؿ ورسمام ىمتؾفؿ.

ؿؾقن قمغم فؿ مـ ظمالل يمتى ختّص مـفجفؿ ويعاًمعؿؾ قمغم كنم سمدقمظمومسًو: 

 .كنمهو وشمعؾقؿفو

 .ك هبؿؾمودؾمًو: دومـ مشوخيفؿ ومقفو ـمؾبًو ًمؾتقؾمؾ، وآؾمتغوصمي، واًمتؼم

، يمام أظمؼم وزرهوومؼوصدهؿ يمثػمة، وًمؽـ هـوًمؽ مـ يبطؾفو، ويبلّم دضمؾفو،  

ـْ يُمؾِّ ظَمَؾٍػ »: (): ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ سمذًمؽ اًمّصودق اعمصدوق ِؿُؾ َهَذا اًْمِعْؾَؿ ِم حَيْ

ِريَػ اًْمَغوًملَِم َواْكتَِحوَل اعمُْْبطِؾلَِم َوشَمْلِويَؾ اجْلَوِهؾلم شقُمُدوًُمُف َيـُْػقَن قَمـُْف حَتْ
(1)

. 
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 ًمػرق سملم صقومّقي اًمّزهدا

 اعمجقنو أهؾ اًمّرىمص واًمقضمد وصقومّقي
 

ِة ))_ ىمول ؿمقخ اإلؾمالم_ رمحف اهلل   ـْ اًْمَبٍْمَ قومِقَُّي ِم ُل َمو فَمَفَرْت اًمصُّ ُف َأوَّ وَمنِكَّ

ـْ  ـِ َزْيٍد َوقَمْبُد اًْمَقاطِمِد ِم قومِقَِّي سَمْعُض َأْصَحوِب قَمْبِد اًْمَقاطِمِد سْم ـْ سَمـَك دويرة اًمصُّ ُل َم َوَأوَّ

ْهِد َوا ـْ اعمَُْبوًَمَغِي ذِم اًمزُّ ِة ِم ـِ َويَموَن ذِم اًْمَبٍْمَ ًْمِعَبوَدِة َواخْلَْقِف َوَكْحِق َذًمَِؽ َأْصَحوِب احْلََس

ٌي. َوىَمْد َروَ  يَّ َْمَصوِر َوهِلََذا يَموَن ُيَؼوُل: ومِْؼٌف يُمقذِم  َوقِمَبوَدٌة سَمٍْمِ ْٕ ـْ ذِم ؾَموِئِر َأْهِؾ ا ى َمو ََلْ َيُؽ

ُف سَمَؾَغُف َأنَّ  ـِ ؾِمػِميـ َأكَّ ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ْقِخ إصبفوين سمِنؾِْمـَوِدِه قَم ُؾقَن ًمَِبوَس  َأسُمق اًمشَّ ىَمْقًمو ُيَػضِّ

ـِ َمْرَيَؿ  ُْؿ ُمَتَشبُِّفقَن سمِوعمَِْسقِح اسْم قَف َيُؼقًُمقَن: إّنَّ وَن اًمصُّ ُ قِف وَمَؼوَل: إنَّ ىَمْقًمو َيَتَخػمَّ اًمصُّ

ـْ َهَذا.  ()َوَهْدُي َكبِقِّـَو َأطَمىُّ إًَمْقـَو َويَموَن اًمـَّبِلُّ  ُه َأْو يَماَلًمو َكْحًقا ِم ـَ َوهَمػْمَ َيْؾَبُس اًْمُؼْط

ِة ِمثُْؾ  ـْ قُمبَّوِد َأْهِؾ اًْمَبٍْمَ ـْ اعمَُْبوًَمَغِي ذِم َهَذا اًْمَبوِب إكَّاَم ُهَق قَم َوهِلََذا هَموًمُِى َمو حُيَْؽك ِم

ـْ َموَت َأْو هُمٌِمَ قَمَؾْقِف ذِم ؾَماَمِع اًْمُؼْرآِن َوَكحْ  ـِ َأْورَم ىَمويِض طِمَؽوَيِي َم ِي زرارة سْم ِقِه. يَمِؼصَّ

ُف ىَمَرَأ ذِم َصاَلِة اًْمَػْجِر:  ِة وَمنِكَّ ِي َأِِب ضَمِفػٍم  (ۉ ې ې ې ې)اًْمَبٍْمَ وَمَخرَّ َمقًِّتو َويَمِؼصَّ

ُْؿ َموشمُ  ـْ ُرِوَي َأّنَّ َّ ُه ِم قَْمَؿك اًمَِّذي ىَمَرَأ قَمَؾقِْف َصوًمُِح اعمري وَماَمَت َويَمَذًمَِؽ هَمػْمُ ْٕ قا سمِوؾْمتاَِمِع ا

ـْ َهَذا  َحوسَمِي َم ـْ ذِم اًمصَّ ْ َيُؽ ىِمَراَءشمِِف َويَموَن ومِقِفْؿ ـَمَقاِئُػ ُيْصَعُؼقَن قِمـَْد ؾَماَمِع اًْمُؼْرآِن َوََل

ًِ َأِِب سَمؽْ   سمِـْ
ِ
َحوسَمِي َواًمتَّوسمِِعلَم: يَمَلؾْماَمء ـْ اًمصَّ ٍر طَموًُمُف: وَمَؾامَّ فَمَفَر َذًمَِؽ َأْكَؽَر َذًمَِؽ ـَموِئَػٌي ِم

ـْ فمَ  ُروَن هَلُْؿ َمْلظَمَذاِن: ِمـُْفْؿ َم
ـِ ؾِمػِميـ َوَكْحِقِهْؿ. َواعمُْـْؽِ ِد سْم سَمػْمِ َوحُمَؿَّ ـِ اًمزُّ َـّ َوقَمْبِد اهللَِّ سْم

ذِ   اًمَّ
ِ
ء َٓ ُف ىَموَل: َمو سَمقْـَـَو َوسَملْمَ َهُم ـِ ؾِمػِميـ َأكَّ ِد سْم ـْ حُمَؿَّ ـَ َذًمَِؽ شَمَؽؾًُّػو َوشَمَصـًُّعو. ُيْذيَمُر قَم ي

َّٓ َأْن ُيْؼَرَأ قَمغَم  َأطَمِدِهْؿ َوُهَق قَمغَم طَموِئٍط وَمنِْن ظَمرَّ وَمُفَق  ُيْصَعُؼقَن قِمـَْد ؾَماَمِع اًْمُؼْرآِن إ
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َحوسَمِي يَماَم  ـْ َهْدِي اًمصَّ ُف َرآُه سمِْدقَمًي خُمَوًمًِػو عمَِو قُمِرَف ِم َكَّ
ِٕ ـْ َأْكَؽَر َذًمَِؽ  َصوِدٌق. َوِمـُْفْؿ َم

ـْ أَ   إَذا يَموَن ُكِؼَؾ قَم
ِ
ء َٓ ـْ َهُم  َأنَّ اًْمَقاطِمَد ِم

ِ
ِذي قَمَؾقِْف مُجُْفقُر اًْمُعَؾاَمء ؾْماَمَء َواسْمـَِفو قَمْبِد اهللَِّ. َوَاًمَّ

َموُم  ًِ َأيْمَؿَؾ ِمـُْف: َوهِلََذا عمََّو ؾُمِئَؾ اإْلِ ْ ُيـَْؽْر قَمَؾقِْف َوإِْن يَموَن طَموُل اًمثَّوسمِ َأمْحَد َمْغُؾقسًمو قَمَؾْقِف ََل

ـِ ؾَمِعقٍد اًْمَؼطَّوِن وَمُغٌِمَ قَمَؾْقِف َوًَمْق ىَمَدَر َأطَمٌد َأْن قمَ  ـْ َهَذا. وَمَؼوَل: ىُمِرَئ اًْمُؼْرآُن قَمغَم حَيَْقك سْم

ـْ  ـُ ؾَمِعقٍد وَماَم َرَأْيً َأقْمَؼَؾ ِمـُْف َوَكْحَق َهَذا. َوىَمْد ُكِؼَؾ قَم ـْ َكْػِسِف ًَمَدوَمَعُف حَيَْقك سْم  َيْدوَمَع َهَذا قَم

وومِعِ  ُتُف َمْشُفقَرٌة َوسمِوجْلُْؿَؾِي وَمَفَذا اًمشَّ ـِ قِمَقوٍض ىِمصَّ ـُ اًْمُػَضْقؾ سْم ُف َأَصوسَمُف َذًمَِؽ َوقَمكِمُّ سْم لِّ َأكَّ

َحوسَمِي ِهَل اعمَْْذيُمقَرُة ذِم  ًْ ذِم اًمصَّ تِل يَموَك طَْمَقاَل اًمَّ ْٕ َـّ ا
اُب ذِم ِصْدىِمِف. ًَمؽِ َٓ ُيْسؽَمَ ـْ  َّ يَمثػٌِم ِم

ٹ )َوضَمُؾ اًْمُؼُؾقِب َوُدُمقُع اًْمَعلْمِ َواىْمِشْعَراُر اجْلُُؾقِد يَماَم ىَموَل شَمَعومَم: اًْمُؼْرآِن َوِهَل 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )َوىَموَل شَمَعومَم:  (ڃ ڃ

َوىَموَل شَمَعومَم: (   ڑ... ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

پ  ٻ ٻ ٻ پَوىَموَل:  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ...)

ڍ ڌ )َوىَموَل:  (ٹ ...پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ـْ ىَمْسَقِة اًْمُؼُؾقِب (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ـْ ومِقِف ِم  َم
ِ
ء َٓ . َوىَمْد َيُذمُّ طَموَل َهُم

ُـّ َأنَّ طَموهَلُْؿ  ـْ َيُظ ـِ َمو ُهَق َمْذُمقٌم َوىَمْد وَمَعُؾقا َوِمـُْفْؿ َم ي ـْ اًمدِّ  قَم
ِ
ـِ قَمَؾْقَفو َواجْلََػوء ْي َواًمرَّ

َُّفو َوَأقْماَلَهو َويماَِل ـمَ  طَْمَقاِل َوَأمَت ْٕ ُُمقِر َذِمقٌؿ. سَمْؾ اعمََْراشمُِى صَماَلٌث: َهَذا َأيْمَؿُؾ ا ْٕ َرذَمْ َهِذِه ا

 ومِقِفْؿ 
ِ
ء َٓ يْمِر َوَهُم اَمِع َواًمذِّ لُم ًمِؾسَّ

َٓ َيؾِ )َأطَمُدَهو طَموُل اًمظَّوَِلِ ًمِـََػِسِف اًمَِّذي ُهَق ىَموِد اًْمَؼْؾِى 

ـْ اًْمَقُفقد. ىَموَل اهللَُّ شَمَعومَم:  ڻ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)ؿَمَبٌف ِم

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 
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ے ے ۓ ۓ ﮲ )َوىَموَل شَمَعومَم:  (﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

ـِ اًمتَِّؼلِّ اًمَِّذي ومِقِف . وَ (        )اًمثَّوكَِقُي( طَموُل اعمُْْمِم

ـْ مَحِْؾ َمو َيِرُد قَمغَم ىَمْؾبِِف وَمفَ  َذا اًمَِّذي ُيْصَعُؼ َصْعَؼ َمْقٍت َأْو َصْعَؼ هَمٌْمٍ وَمنِنَّ َضْعٌػ قَم

ـْ َيْػَرُح  ِف َوىَمْد ُيقضَمُد ِمْثُؾ َهَذا ذِم َم
ـْ مَحْؾِ ِة اًْمَقاِرِد َوَضْعِػ اًْمَؼْؾِى قَم َذًمَِؽ إكَّاَم َيُؽقُن ًمُِؼقَّ

ًي َيْؼُتؾُ  َزُن َأْو حُيِىُّ ُأُمقًرا ُدْكَقِقيَّ ((ِرُضُف َأْو َيْذَهُى سمَِعْؼؾِفِ ُف َذًمَِؽ َأْو ُيؿْ َأْو خَيَوُف َأْو حَيْ
(1)

 . 

إومراـمفؿ ذم  شمبلّم سملّن اًمّصقومقّي اعمتؼّدملم: سملّن اعمآظمذ اًّمتل يموكً قمؾقفؿ، هق  

ضموكى اًمّزهد، واختوذهؿ ًمبوس اًمّصقف، واًمّتصـّع ذم اخلروج قمـ اعملًمقف طملم ؾمامع 

 ، واًمّصعؼ.يموًمغٌّم اًمؼرآن، 

قمغم  هؿ وأّمو صقومقّي اًمّطرب، واًمّرىمص، ومفمٓء ًمقسقا قمغم ـمريؼي إوًملم، سمؾ  

ـمريؼي أهؾ اعمجقن، وقمغم ـمريؼي اًمقفقد، واًمـّصورى، واًمّشقعي ذم طمبفؿ ًمصوحلل 

أمقاَهؿ، وضمعؾفؿ أوصموكًو مـ دون اهلل يعبدوّنو
(2)

، مـ اؾمتغوصمي، وشمقؾمٍؾ، وشمؼّمٍك، 

ضمعؾً  سمدقمفؿ ّذ اًمبدع ومؼد فمٓء. ومهمٓءوس صمؿي ؿمبف سملم صقومقي أهؾ اًمّزهد ومؾق

 ، وضمعؾقا هلو مريديـ، قمبودة وىمرسمًي، وؾمــًو ًمتضوهل هبو ذيعي اهلل مّو طمّرم اهلل

يتعبدون هبو، ويستـٍمون هلو، ويسبحقّنو سموًمغداة، واًمعٌّم، ووضّمفقا أؾمـي رموطمفؿ، 
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ًمسً سمؿؽػٍر ًمؾصقومقي سمؾ مـؽرًا هلؿ قمغم اشّمبوقمفؿ ًمســ اًمقفقد واًمـّصورى ذم همؾقهؿ ذم   - 4

ـِ اًمـَّبِلِّ  "()أمقاَهؿ ًمؼقل اًمـبل  ـْ قَموئَِشَي َريِضَ اهللَُّ قَمـَْفو، قَم ِذي  ()قَم ىَموَل ذِم َمَرِضِف اًمَّ

َُذوا ىُمُبقَر َأْكبَِقوئِِفْؿ َمْسِجًدا»َموَت ومِقِف:  ـَ اهللَُّ اًمَقُفقَد َواًمـََّصوَرى، اختَّ ، متػؼ قمؾقف. واًمّتؽػػم ًمف شًَمَع

 ضقاسمطف مـ ذوط ومقاكع.
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اًمطوئػي اًمظوهريـ قمغم احلؼ، اعمـصقريـ سمنذن اهلل قمغم مـ وأًمسـتفؿ احلداد، كحق 

َٓ »:" ()ىموشمؾفؿ، وظمذهلؿ يمام ىمول قمـف   ، ـَ قَمغَم احْلَؼِّ تِل فَموِهِري ـْ ُأمَّ َٓ شَمَزاُل ـَموِئَػٌي ِم

ـْ ظَمَذهَلُْؿ، طَمتَّك َيْليِتَ َأْمُر اهللِ َوُهْؿ يَمَذًمَِؽ  ُهْؿ َم ،شَيرُضُّ
(1)

ًُ  ىمول اًْمُبَخوِريُّ َيُؼقُل   ؾَمِؿْع

ـَ اعمَِْديـِلِّ َيؼُ  .قَمكِمَّ سْم ٌِ ٌِ وَماَل  قُل ُهْؿ َأْصَحوُب احْلَِدي ـْ َأمْحََد إِْن ََلْ َيُؽقُكقا َأْهَؾ احْلَِدي وقَم

ـْ ُهؿْ  َأْدِري َم
(2)

. 

وأهؾ اًمعؼقدة  ، واخلؾػ مـ أهؾ احلديٌ،ومجعؾقا أقمدائفؿ أهؾ اًمّسؾػ

 :اًمسؾقؿي، وملضمرمقا ذم اًمـّقؾ مـفؿ، إمم أن دومعفؿ طمؼدهؿ وسمغضفؿ ًمؾحّؼ، وأشمبوقمف

 أًمؼوب لّن شمؾؽهؿ سملًمؼوب يسحرون سمف قمؼقل اجلفالء سموسملن يؽػروا مـ ظموًمػفؿ، وعمز

اًمعؿؾ سموًمؽتوب  وًمّصقومقي ٓ حيسـقنوم .اعمسؾؿلمو قء وقمداوة ًمإلؾمالم،ؾم أًمؼوب

عي اهلؿز واًمّؾؿز، وؿمتؿ مـ أكؽر قمؾقفؿ، ، سمؾ حيسـقن صـؿواًمػفؿ اًمّسؾق واًمسـّي

أو اًمؽذب قمغم مـ ظموًمػفؿ، ومال قمجى ذم ذًمؽ! ومفؿ يؽذسمقن قمغم اهلل  ،وومورىمفؿ

 .!!، وظمقورهؿ، أومال يؽذسمقن قمغم قمؾامء اعمسؾؿلم()ورؾمقًمف 

       

      

        

 

 

                                                           

 .1947أظمرضمف مسؾؿ سمرىمؿ - 1

 .493ص  13ومتح اًمبوري ج - 4



55 
 

 

 حيسـقن اًمّرىمص، ويسقئقن اًمّصالة

 

، ًمـّؼؾقمغم ا طمزب يمبوىمل إطمزاب اًّمتل همّؾبً ضموكى اًمعؼؾ :يقّ طمزب اًمّصقومّ  إنّ 

هلو، وملسمعدَهو ريح اًمبدقمي قمـ مقـمـ  ، ومجعؾً اًمعؼؾ مؾجًل، ومـجلً واهلقى قمغم آشّمبوع

اًمـّػع، وآكتػوع، ومؼذومتفو ذم همقوهى اجلّى، وفمؾؿتف، وملسمعدوا اًمـّجعي مّو أودى هبؿ 

ف اًمّشقطون، وىمقوكف، واًمّتغـل سمؼصوئد اعمدح، قمـ اًمّسـي، واشّمبوقمفو، ومطِرسمً ىمؾقهبؿ عمعوز

، واًمّرىمص، واًمّتحجقؾ قمغم أحلون معوزف مزامػم ؿمقوـمقـفو، وموؾمتبدًمقا اخلبقٌ سموًمّطقى

 ؾؿ سموخلقارق، وـمؾبفو.اؾمتبدًمقا اًمغـوء سموًمتغـل سموًمؼرآن، وهجروا اًمعؾؿ وموؾمتبدًمقا اًمعو

قْمتَِقوُض  : ((ىمول ؿمقخ اإلؾمالم رمحف اهلل ِٓ وَمِي ا َوهِلََذا هَمَؾَى قَمغَم ُمـَْحِروَمِي اعمَُْتَصقِّ

َد طَمَريَمِي طُمىٍّ َأوْ  قِفْؿ جُمَرَّ
ُف ُيْعطِ يْمِر وَمنِكَّ ـْ ؾَماَمِع اًْمُؼْرآِن َواًمذِّ ؿَْمَعوِر قَم ْٕ  سمَِساَمِع اًْمَؼَصوِئِد َوا

ـْ هَمػْمِ َأْن َيُؽقَن َذًمَِؽ شَموسمًِعو ًمِِعْؾِؿ َوشمَ  ِه ِم ـْ ُيْمصمُِرُه قَمغَم ؾَماَمِع هَمػْمِ ْصِديٍؼ: َوهِلََذا ُيْمصمُِرُه َم

َنَّ اًْمَؼْقَل  ِٕ ىُّ اًْمَبوـمَِؾ َوَذًمَِؽ 
ـْ طَمؼٍّ َواًمـُُّػقُس حُتِ اًْمُؼْرآِن َوَيْعَتؾُّ سمَِلنَّ اًْمُؼْرآَن طُمؼ  َكَزَل َم

: ُيْعطِل قِمْؾاًم َواقْمتَِؼوًدا سمُِجْؿَؾِي اًْمَؼؾْ  ْدَق َواحْلَؼَّ ىُّ ِى َواًمـُُّػقُس اعمُْ اًمصِّ
َٓ حُتِ ْبطَِؾُي 

((احْلَؼَّ 
(1)

. 

ضمعؾفؿ يبتدقمقن ذم صالَهؿ سمدقمًو ملصمقرًة قمـ مشوخيفؿ، مّو وًمزهدهؿ ذم اًمعؾؿ، 

 ؿمقخ اًمّطريؼ وأورادًا شمتغم ذم صؾقاَهؿ، وجموًمسفؿ، يموًّمتل أطمدصمفو أسمق احلسـ اًمّشوذزم

، ويمذسمًو، سملّن اّدقمك يمبور أئؿتفؿ يمحزب اًمبحر، واحلزب اًمؽبػم، وأيمثر مـ ذًمؽ هبتوكوً 
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اعمضّؾلم: سملّن اًمقاضمبوت، واًمّطوقموت شمسؼط قمـفؿ قمـد طمدوث اًمقؼلم ذم كػقؾمفؿ 

ىمول  .[22]احلِجر3(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :اؾمتدًٓٓ سمؼقًمف اًمشقطوكّقي،

ومننَّ يمثػًما مـ أهؾ اًمضالل يعتؼدون ؾمؼقط اًمقاضمبوت قمـ إوًمقوء  ((ؿمقخ اإلؾمالم: 

(   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :اًمقاصؾلم إمم احلؼقؼي ويتلوًمقن ىمقًمف

ومنذا طمصؾ اًمقؼلم ؾمؼطً اًمعبودة وهذا مـ ضمـس ىمقل اًمؼرامطي  :ىموًمقا [22]احلِجر3

إمم اًمبوـمـقي مـ اعمتػؾسػي وهمػمهؿ اًمذيـ يرون اًمعبودات ريوضي اًمـػس طمتك شمصؾ 

قمقّنو ومنذا وصؾ إمم اعمعرومي ؾمؼطً قمـف. ومـ اعمعؾقم أنَّ هذا ظمالف  اعمعرومي اًمتل يدَّ

ديـ اإلؾمالم وأكف ىمد قُمؾَِؿ سموٓضطرار مـ ديـ اإلؾمالم أن اًمصؾقات اخلؿس ٓ 

 مـ واضمبوَهو إٓ ًمعذر ذقملٍّ مثؾ ؾمؼقط 
ٍ
شمسؼط قمـ أطمد مـ إوًمقوء وٓ قمـ رء

ًمعدٍم أو ظمقِف ضٍر وؾمؼقـمفو سموجلـقن وؾمؼقط ومعؾفو اًمطفورة ًمؾعجز قمـ اؾمتعامهلو 

 سموإلهمامء وذم وضمقب اًمؼضوء كزاع مشفقر وكحق ذًمؽ مو هق معروف ذم مقاضعف.

اعمراُد سمف مو يقىمـ سمف مـ اعمقت ومو سمعده سموشمػوق  (ڌ ڌ ڎ ڎ...) :وىمقًمف

مخ جس حس خس مس  مج جح مح جخ حخ) :اًمسؾػ يمام ذم ىمقًمف اًمذي طمؽوه قمـ اًمؽػور

جغ مغ جف حف خفمف ىف  مط مظ جع مع حط مص جض حض خض مض حص

و هذا ومؼد  ()ومـف ىمقل اًمـبل  ،[50-51]املدَّثر3 (يف حق قمـ قمثامن سمـ َمْظعقن أمَّ

وهلذا ىمول احلسـ اًمبٍمي َل ُيعؾ اهلل ًمعبده اعمممـ أضماًل دون  ضموءه اًمقؼلم مـ رسمف.

ويسق وهلذا ىمول اجُلـَقد شمؽؾََّؿ ىمقٌم سمنؾمؼوط إقمامل وهذه قمظقؿي واًمذي يزين  اعمقت.

أهقن مـ هذا أو يمام ىمول((
(1)

.  
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وموًمّصقومقي مـ مجؾي اًمعّبود، يعؽػقن قمغم يمثرة اًمعبودة ويلصمروّنو قمغم اًمعؾؿ 

يـػٌ  فمـ ظمالًم ،إسمؾقس: ّٕكف سموب اجلفؾ واًمعؿؾ، وهذا اًمبوب أطمّى إسمقاب إمم

ؿؽـ مـفؿ، ومتجدهؿ ذم سموب اًمّطفورة، ىمد ًُمبس قمؾقفؿ، ؾمؿقمف ذم ىمؾقهبؿ، طمتّك يت

ومقجؾس أطمدهؿ ؾموقموت، وؾموقموت ذم ىمضوء احلوضمي، أو ذم اًمغسؾ مـ إطمداث، يمام 

مـ ذًمؽ أكف يلمرهؿ سمطقل اعمؽٌ ذِم اخلالء وذًمؽ )) :سملّم ذًمؽ اسمـ اجلقزي رمحف اهلل

يمذي اًمؽبد وإكام يـبغل أن يؽقن سمؿؼدار ومـفؿ مـ يؼقم ومقؿٌم ويتـحـح ويرومع 

ويمؾام زاد ذِم َهَذا كزل اًمبقل وسمقون َهَذا أن  ىمدمو وحيط أظمرى وقمـده أكف يستـؼل هبذا

اعموء يرؿمح إمَِم اعمثوكي وُيؿع ومقفو وَمنَِذا َهقل آكسون ًمؾبقل ظمرج َمو اضمتؿع وَمنَِذا مشك 

وشمـحـح وشمقىمػ رؿمح رء آظمر وموًمرؿمح ٓ يـؼطع وإكام يؽػقف أن حيتؾى َمو ذِم اًمذيمر 

اؾمتعامل اعموء اًمؽثػم وإكام ُيزيف سمعد زوال سملم أصبعقف صمؿ يتبعف اعموء ومـفؿ مـ حيسـ ًَمُف 

اًمعلم ؾمبع مرات قَمغَم أؿمد اعمذاهى وَمنِن اؾمتعؿؾ إطمجور ومقام َل يتعد اعمخرج أضمزأه 

دع ذقمو ٓ متبع َواهللَّ صَمالصَمي أطمجور إذا أكؼك هبـ ومـ َل يؼـع سمام ىمـع اًمنمع سمف ومفق مبت

((اعمقومؼ
(1)

. 

قمؾقفؿ إسمؾقس، ويمذًمؽ ذم اًمّصؾقات،  دمدهؿ ىمّد ًمبّسوأيضًو ذم سموب اًمقضقء 

ًمزهدهؿ  و، وٓ واضمبوَهو، ويمّؾ ذًمؽ مرضمعف:أريموّنهموًمبفؿ ٓ حيسـقن ـمفورَهو، وٓ 

ذم اًمعؾؿ. وىمد ذيمر ذًمؽ همػم واطمد مـ أهؾ اًمعؾؿ ذم ضمفوًمتفؿ ذم اًمعؾؿ اًمنّمقمّل، 

ومـفؿ اسمـ اجلقزي ذم يمتوسمف) شمؾبقس إسمؾقس (، وىمد ؿموهدت ذًمؽ مـفؿ يمثػمًا، ومنذا 

ومـ كؽً  ومال حيسـقن ريمققمفو، وٓ ؾمجقدهو! ي كؼرهو أرسمعًو،أطمدهؿ اعمؽتقسم صغّم 

وىمد اطمدودب فمفره، ؿموب ؿمعره طمقـام ينمع ًمؾّصالة اًمؼقم شمرى اًمشقخ يمبػم اًمّسـ 
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 مآزره،يشدُّ رىمص، يصؾقفو ضموًمسًو! وقمـد احلرضة ومو يصوطمبفو مـ هلق وًمعى، 

مـ اًمّشوّب ذي اعمّرة  وىمقًة، وومتّقةً  ومتجده أؿمدَّ  ،ضمقارطمف ًمؾّرىمص، واًمتحجقؾ وشمـشط

 اًمّسقي!

ّٓ مـ قمؿؾ اًمّشقوـملم إذ شممّزهؿ أّزاً  ضمقارطمفؿ وىمؾقهبؿ، : سمتحريض ومو ذًمؽ إ

ّٓ  . موومهؿفؿ قمغم ومعؾ اعمعويص وشمستعجؾفؿ إًمقفو أهؾؽفؿ قمـ اًمّسـي واشّمبوقمفو إ

ضمفؾفؿ، وقمـودهؿ، طمّتك ؾموىمتفؿ أهقائفؿ إمم اًمبدع، ومعؿؾقا مـ همػم قمؾؿ، واىمتدوا 

، وملضؾً أوٓهؿ أظمراهؿ، واكتحؾقا اكتحول اعمبطؾلم، وشملوًمقا شملويؾ ()سمغػم اًمـّبّل 

 ًمؾحّؼ اعمبلم. أن هيدهيؿ اهلل كسللاكحرومقا، وزاهمقا قمـ اًمسبقؾ، واجلوهؾلم، و
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 شمـبقف                                                                                              شمـبقف

 اًمّطريؼي اًمّشوذًمّقي ـمريؼي دقمّقي قمغم اًمنّميعي

 

لّن مجقع اًمّطرق اًمّصقومّقي ًمقسً قمغم هدي اًمـّبّل واجلامقمي:  سماشمػؼ أهؾ اًمّسـي، 

() ، ًويعدوّنؿ مـ أهؾ اًمػرق اًمبدقمقّي اًّمتل ومّرىمً اقمتصوم اعمسؾؿلم، ومّزىم

  خمتؾػلم، معوكديـ.وطمدَهؿ، وضمعؾً يمثػمًا مـ اًمـّوس ؿمقعًو متػرىملم

 وهبؿ دون همػمه قي: ّٕن وضمقدهؿ ذم سمؾديت حمصقرٌ وؾمبى ختصقيص ًمػرىمي اًمّشوذًم

قمغم اإلؾمالم، وملطمببً أن يتعّرف اًمـّوس اًّمذيـ يعقشقن  ىمـ اًمّطرق اًمّدظمقؾي إظمر

سمقـفؿ، وذم أيمـوومفؿ، قمغم سمدقمفؿ، وظمراوموَهؿ، وضالَٓهؿ، وؾمقء أومعوهلؿ، ذم مقزان 

 اًمؽتوب، واًمسـّي، ومـفٍ ؾمؾػ إّمي.

 ، وؿمطحوشمف اًمّديـقّي:ياًمّتعريػ سمشقخ اًمطريؼ

وِذزمأسُمق احلََس   :ـ اًمشَّ

 .م(1458 - 1195هـ = 656 - 591)-ت

قمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمبد اجلبور سمـ يقؾمػ اسمـ هرمز ًمشوذزم اعمغرِب، أسمق احلسـ: 

رأس اًمطوئػي اًمشوذًمقي، مـ اعمتصقومي، وصوطمى إوراد اعمسامة " طمزب اًمشوذزم. وًمد 

ؿمػشوون( وشمػؼف ذم سمالد " همامرة " سمريػ اعمغرب، وكشل ذم سمـل زرويؾ )ىمرب 

وشمصقف سمتقكس، وؾمؽـ " ؿموذًمي " ىمرب شمقكس، ومـسى إًمقفو. وـمؾى " اًمؽقؿقوء " 

ٍّ ودظمؾ سموًمعرق. صمؿ ؾمؽـ  ذم اسمتداء أمره، صمؿ شمريمفو، ورطمؾ إمم سمالد اعمنمق ومح

 اإلؾمؽـدريي. وشمقذم سمصحراء قمقذاب ذم ـمريؼف إمم احلٍ.
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ذًمؽ أطمد ؿمققظمف ويمون ضيرا. يـتسى إمم إدارؾمي أصحوب اعمغرب، أظمؼمه سم

قمـ ـمريؼ " اعمؽوؿمػي " ىمول اًمذهبل: كسى جمفقل ٓ يصح وٓ يثبً، يمون أومم سمف 

" ذم آداب اًمتصقف رشمبفو قمغم أسمقاب،  -شمريمف. وًمف همػم " احلزب " رؾموًمي " إملم 

ذم و " اًمس اجلؾقؾ ذم ظمقاص طمسبـو اهلل وكعؿ  -و" كزهي اًمؼؾقب وسمغقي اعمطؾقب 

ديـ اسمـ شمقؿقي رد قمغم طمزسمف" وًمتؼّل اًم  -اًمقيمقؾ 
(1)

. 

مـ ؿمطحوشمف، وسمدقمف اعمحدصمي: اظمتالق أوراد عمريديف، متضؿـًي مآصمؿ قمظقؿي، وىمد  

رّد قمؾقف ؿمقخ اإلؾمالم ذم يمتوب ؾماّمه : ))اًمرد قمغم اًمشوذزم ذم طمزسمقف، ومو صـػف ذم 

 ومـفو: احلزب اًمؽبػم، وطمزب اًمبحر. ،آداب اًمطريؼ((، رّدًا قمغم طمزسمقف، أي: أوراده

 اًّمتل ومقفو مو ومقفو مـ اعمـؽرات. وىمد سملّم ؿمقخ اإلؾمالم ضالًمف ذم أوراده

ىمقًمف: كسلًمَؽ اًمعصؿَي ذم احلريموت واًمؽؾامت ومـ ؿمطحوشمف، ذم أدقمقتف: ))

واإلرادات واخلََطرات مـ اًمشؽقك واًمظـقن وإوهوم اًمسوشمرة ًمؾؼؾقب قمـ مطوًمعي 

بل ومؿـ ايمتػك سموًمعؾؿ َل ومفذا اًمدقموء يـوذم طمول مـ يؼقل قمؾُؿؽ طمس ،اًمغققب((

صمؿ ُيؼول هذا اًمدقموء ٓ ُيقز ٕطمٍد أن يدقمق سمف سمؾ هق مـ آقمتداء ذم اًمدقموء ، يسلل

(   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) :اًمذي ّنك اهلل قمـف سمؼقًمف

ـْ دون إكبقوء  .[44]األعراف3 ىمول أسمق جِمَْؾز ِمْثؾ أن يسلل مـوزَل إكبقوء ومنذا يمون َم

 مـوزل إكبقوء ومؽقػ إذا ؾملل مو هق مـ ظمصوئص اإلهلقي؟!ًمقس ًمف أن يسلل 

                                                           

اعممًمػ: ظمػم اًمديـ سمـ حمؿقد سمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ ومورس، اًمزريمكم اًمدمشؼل )اعمتقرم:  :إقمالم - 1

ص  2م، ج 4774أيور / مويق  -وًمطبعي: اخلومسي قمنم اًمعؾؿ ًمؾؿاليقـاًمـوذ: دار  هـ(1396

375. 



61 
 

وٓ ريى أن رومَع إمقر اًمسوشمرة قمـ مطوًمعي اًمغققب مطؾًؼو ٓ حيصؾ ًمغػم اهلل 

ُ اًمغقِى واًمشفودِة وإكام َأـْمَؾَع مـ ؿموء مـ ظمؾؼف قمغم مو يشوء مـ قمؾؿف  شمعومم ومنكف قموَِل

 ،[144البقرة3]  (ی .ۇئ. .وئ وئ ۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ...) :يمام ىمول شمعومم

 .[14]اإلسراء3(   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ...) :وىمول

وذم اًمصحقحلم أن اخلرَِض ىمول عمقؾمك عمو َكَؼر اًمعصػقُر كؼرًة ذم اًمبحر مو كؼص 

 قمؾؿل وقمؾُؿؽ مـ قمؾؿ اهلل إٓ يمام كؼص هذا اًمعصػقر مـ هذا اًمبحر.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ) :ومنذا يمون مقؾمك اًمذي ىمول اهلل ومقف

 :واخلرض اًمذي ىمول ومقف ،[254]األعراف3 (ڄ ...ٹ ٹ ٹ ڤ

قِمْؾُؿفام ذم اًمِؼؾَّي  [34]الكهف3(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ...)

 هبذه اًمـسبي ومؽقػ سمؿـ هق دوّنام؟!

ڱ ں ں ڻ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :وىمد ىمول شمعومم ٕومضؾ ظمؾؼف

﮵  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

ڭ ڭ ڭ             ڭ 

ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ) :وىمول ًمف [10-12]اجلو3  (يب

ر أنَّ هذا  ،[40]األنعام3(   ۋ ...ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ہ ھ ھ ھ صمؿ ًمق ىُمدِّ

ي أن  اًمدقموء َيُسقغ أن يدقمَق سمف كبل  وإن يمون هذا شمؼديًرا متـًعو ومفؾ يسقغ ٔطمود اًمعومَّ

 يدقمق هبذا وهؾ هذا إٓ يمؿـ يؼقل اًمؾفؿ اضمعؾـل أقمؾُؿ مو شَمْعَؾؿ واضمعؾـل مثؾؽ؟!
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وهلذا يمون ـموئػي مـ اعمـتسبلم إمم اًمشوذزم يؼقًمقن إنَّ اًمَغقث اًمَػْرد اًمؼطى اجلومع 

يمون هؽذا صمؿ  ()يعؾؿ مو يعؾؿف اهلل وَيْؼدر قمغم مو يؼدر قمؾقف ويؼقًمقن إن اًمـبل 

اًمسُّ إمم احلسـ سمـ قمكم صمؿ اكتؼؾ إمم ذريتف طمتك اكتفك إمم اًمشقخ أِب  اكتؼؾ ذًمؽ

ؿمطحوشمف يمثػمة ومـ أراد اًمػوئدة ومؾػمضمع ًمؽتوب ؿمقخ  .1احلسـ صمؿ اكتؼؾ إمم اسمـف

 اإلؾمالم )اًمرّد قمغم اًمّشوذزم ذم طمزسمقف(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 اًمرد قمغم اًمشوذزم ذم طمزسمقف، ومو صـػف ذم آداب اًمطريؼ  - 1

اعممًمػ: شمؼل اًمديـ أسمق اًمعبوس أمحد سمـ قمبد احلؾقؿ سمـ قمبد اًمسالم سمـ قمبد اهلل سمـ أِب اًمؼوؾمؿ سمـ 

 هـ(748تقرم: حمؿد اسمـ شمقؿقي احلراين احلـبكم اًمدمشؼل )اعم

 اعمحؼؼ: قمكم سمـ حمؿد اًمعؿران

 مؽي -اًمـوذ: دار قموَل اًمػقائد 

 .38هـ، ص 1249اًمطبعي: إومم 



63 
 

 

 ُمَؾٌح كػقسٌي عمّتبِع احلّؼ"

 اؾمتدل صمّؿ اقمتؼد"
 

اًمعؿؾ  هق آكحراف اًمػؽرّي، واًمتؾقيٌ اًمعؼدّي، وضقوع اًمّديـ:إّن مـ أؾمبوب 

، واضحيمـ همػم سمرهون صودق، وٓ ومفؿ واضح، ومـ همػم طمجي سموًمغي، وٓ حمجي 

ؼّؾد مصّػد سملصػود ومفذا هق دأب يمّؾ ضموهؾ معوكد، أو مستحل مـ شمعّؾؿ اًمعؾؿ، أو م

مـ ىمّؾده، وسمليدي سمقدي  وزمومف ،اًمبدقمي، مؼقد مؽّبؾ سموًمسالؾمؾ واحلديد ذم قمـؼف

 يبؾأصحوب سمدقمتف، ىم
ٍ
الزمف، دون متققز، أو شمػتقش، ومفذه ف ؾِمػـجف، ينمب يمّؾ رء

اهلل قمغم سمرهون واضح، وومفؿ  واوأّمو مـ قمبدهل ىمؾقب مـ قمبدوا اهلل قمغم ضمفؾ! 

، صموىمى، مّتبٌع ٓ مبتدع، ومفذا ىمؾبف يموعمرآه، شمرّد يمّؾ ؿمبفي، وشمدمغ يمّؾ طمجي سموـمؾي

: اًمعؾؿ سموًمؽتوب واًمّسـي، قمغم ّنٍ، ي اًمبدع، وحتل اًمســ، وموعمرآة هلًمومتحؼ ضال

 .وومفؿ ؾمؾػ إّمي

وملهؾ اًمبدع، ومـ ؾمؾؽ ؾمبقؾفؿ ذم اًمعؿؾ ىمبؾ اًمعؾؿ، واقمتؼودهؿ صحي اًمعؿؾ 

فذا اًّمذي أوردهؿ مقرد اعمفوًمؽ، وم: ()ىمبؾ آؾمتدٓل سمؼمهون مـ اهلل، ورؾمقًمف 

ؾبف إّمو اقمتؼودهؿ قمغم صحي اًمعؿؾ ىمبؾ آؾمتدٓل وـمومـزًمؼ اعمزاًمؼ: ّّٕنؿ ىمدمقا 

، وإدًمي قمغم مجقعوً  ))، أو مـ ىمقل صحوسمتف ()اًمـّبّل  مـ يمتوب اهلل، أو مـ ؾمـي

(   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)ذًمؽ يمثػمة ومـفو ىمقًمف شمعومم: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )، وىمول شمعومم: [222]البقرة3

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ 

 ،[30-42]يونص3 (﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    



64 
 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ )وىمول شمعومم: 

(         م﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

ّٕكف يػيض  :، وطمذركو اهلل ؾمبحوكف وشمعومم مـ اجلدل سمغػم سمرهون[220-223]الهحل3

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )ًمؽمك احلّؼ، واًمعؿؾ سمغػم مؼتضوه، ىمول شمعومم: 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  چ چ ڇ ڇچ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )، وىمول شمعومم: [5-3]احلج3  (ژ ژ

ومـ اًمّسـّي إدًّمي يمثػمه اًّمتل حتّض قمغم اًمعؾؿ،  ،[1]احلج3 (ڃ ڃ ڃ ڃ

ذم  واًمعؿؾ، وقمغم اًمبحٌ قمـ اًمّدًمقؾ ىمبؾ اًمؼقل، واًمعؿؾ، يمام ومعؾ اًمبخورّي رمحف اهلل

سَموٌب: اًمِعْؾُؿ ىَمْبَؾ اًمَؼْقِل َواًمَعَؿِؾ(()شمبقيبف ذم صحقحف ذم يمتوب اًمعؾؿ )
(1)

: ()وىمول  ،

«(())، ـِ ي ْفُف ذِم اًمدِّ ا ُيَػؼِّ ـْ ُيِرِد اهللَُّ سمِِف ظَمػْمً َم
(2)

: " إِنَّ ()))ىَموَل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللَِّ  :وىمول 

ًَ اجلَْفُؾ(( وقَمِي: َأْن ُيْروَمَع اًمِعْؾُؿ َوَيْثُب اِط اًمسَّ ـْ َأْذَ ِم
(3)

اعمسؾؿ أن يتعّبد اهلل ومعغم ، 

وأظمؾصف هلل ؾمبحوكف وشمعومم، ومفذان ذـمون ًمؼبقل  ،ويطقعف سمعؿؾ مقاومٍؼ ًمؾصقاب

 ذم ؾمـّتف، مـ همػم ()بّل اًمعؿؾ، ومديــو مبـّل قمغم اإلظمالص هلل، وقمغم مقاومؼي اًمـّ 

سمف  وموٓقمتؼود اعمبـّل قمغم اًمقهؿ، واهلقى صمّؿ اًمعؿؾحتريػ، وٓ شملويؾ، وٓ اكتحول، 

قمـد اهلل، ومطؾى اًمّدًمقؾ  ومفذا مـ قمؿؾ اًمشقطون، وًمقس هق مّو أمر اهلل سمف وٓ مـ

أوٓ، ً صمؿ آقمتؼود صموكقًو: وهذا هق دأب ؾمؾػ إمي ذم اًمّتؼّرب هلل، يمام أمرهؿ اهلل 

 وٓ مػفقم خيوًمػ مـطقق ٓ ؾمبحوكف وشمعومم ذم اًمتزام اًمّدًمقؾ مع اًمػفؿ اًمّصحقح اًّمذي

 اًمّشورع احلؽقؿ.

                                                           

 .42ص  1صحقح اًمبخوري ج - 1

 .1737، ومسؾؿ سمرىمؿ 71أظمرضمف اًمبخوري رمحف اهلل سمرىمؿ  - 4

 .87أظمرضمف اًمبخوري سمرىمؿ  - 3
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 اًمتثّبً مـ صحي اًمّدًمقؾ

 اًمّدًٓمي قمغم إطمؽومصّحي و

 

ًَ مـ صّحي اًمدًمقؾإّن ا واضمى قمقـّل،  آؾمتدٓل قمغم إطمؽوم،وصّحي  ،ًمتّثّب

ومو ومّرق اًمـّوس، ومّزق وطمدَهؿ، وأورصمفؿ ديـ ىمبقل إقمامل،  ذم صّحي وذطٌ 

ّٓ سمسبى أمريـ: أطمدمهوا  إظمبور، وأصمور، وإطموديٌ: قمدم معرومي ًمػوؾمؼلم إ

  .صحي آؾمتدٓل سموًمدًمقؾقمدم صدىمفو مـ يمذهبو، واًمّثوين : وصحقحفو مـ ؾمؼقؿفو، 

ٓ شمزّل ىمدمف قمـ اًمٍماط اعمستؼقؿ، واحلّؼ ومعغم اعمسؾؿ أن يراقمل هذيـ إصؾلم طمتك 

 اعمبلم.

وأيمثر مو أوىمع أهؾ اًمبدع وإهقاء ذم اؾمتحسون اًمبدع، وكٍمَهو، واًمعؽقف 

قمؾقفو، واًمّطقاف طمقهلو: ىمؾي قمؾؿفؿ، وزادهؿ ذم معرومي احلديٌ اًمّضعقػ مـ 

، واًمّسؿلم، ّتك أصبحقا طمّطوب ًمقٍؾ ُيؿعقن اًمغطماًمّصحقح،  واخلبقٌ، واًمّطقى، ٌّ

، ومريمبقا اًمّصعى، واًمّذًمقل، هبو ومعؿؾقا، مـ مجعفؿ ًمؾطّقىومجعفؿ ًمؾخبقٌ أيمثر 

ومؿثاًل اًمّصقومقّقن ، قمؿؾقا سموعمـؽرات، وّنقا قمـ اعمعروف، سمظـّفؿ أّّنؿ حيسـقن صـعوً و

مو أوىمعفؿ ذم سمدع اًمّرىمص، واًمّذيمر، واًمبـوء قمغم اًمؼبقر واختوذهو مسوضمد وإمم همػم 

ّٓ سمسبى ضمفؾفؿ ذم صّحي اًمّدًمقؾ، وحتريػف يمام ومعؾقا ومقام  ًمف ؿذًمؽ مـ اكحراوموَهؿ: إ

 .ؾمبؼ مـ أدًمتفؿ ذم دمقيزهؿ اًمّرىمص، واًمقضمد، واًمغـوء
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ـسى إًمقف، طمقٌ ىمول أوضمى قمؾقـو اًمّتثّبً مـ صحي إظمبور اًّمتل شمُ  ()إّن كبّقـو 

() :« َاًمـَّور ٍِ ـْ َيْؽِذْب قَمكَمَّ َيؾِ ُف َم ، وَمنِكَّ شَٓ شَمْؽِذسُمقا قَمكَمَّ
(1)

ـْ يَمَذَب قَمكَمَّ : »، وىمول َم

ـَ اًمـَّورِ  ْأ َمْؼَعَدُه ِم شوَمْؾَقَتَبقَّ
(2)

َث سمُِؽؾِّ َمو ؾَمِؿعَ : »، وىمول  يَمِذسًمو َأْن حُيَدِّ
ِ
شيَمَػك سمِوعمَْْرء

(3)
ـْ ،  وقَم

ُث، َوَيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ـِ قَمبَّوٍس، وَمَجَعَؾ حُيَدِّ جُمَوِهٍد، ىَموَل: ضَموَء سُمَشػْمٌ اًْمَعَدِويُّ إمَِم اسْم

() َؾُمقُل اهللِ ، ىَموَل ر() َيـُْظُر إًَِمْقِف، وَمَؼوَل: َيو َٓ َٓ َيْلَذُن حِلَِديثِِف، َو ـُ قَمبَّوٍس  ، وَمَجَعَؾ اسْم

ـْ َرؾُمقِل اهللِ  صُمَؽ قَم َٓ َأَراَك شَمْسَؿُع حِلَِديثِل، ُأطَمدِّ ـَ قَمبَّوٍس، َموزِم  َٓ شَمْسَؿُع، ()اسْم ، َو

ًة إَِذا ؾَمِؿْعـَو َرضُماًل َيُؼقُل: ىَموَل َرؾُمقُل اهللِ  ـُ قَمبَّوٍس: " إِكَّو يُمـَّو َمرَّ ، اسْمَتَدَرشْمُف ()وَمَؼوَل اسْم

ـَ  ًُمقَل، ََلْ َكْلظُمْذ ِم ْعَى، َواًمذَّ اًمـَّوِس  َأسْمَصوُرَكو، َوَأْصَغْقـَو إًَِمْقِف سمِآَذاكِـَو، وَمَؾامَّ َريمَِى اًمـَّوُس اًمصَّ

َّٓ َمو َكْعِرُف " إِ
(4)

إن يمون هذا اًمّتثبً ذم زمـ اًمّصحوسمي رضقان اهلل قمؾقفؿ مجقعًو ومقؿـ  

قموسهؿ مـ اًمّتوسمعلم! ومؽقػ سموًمؼرون اًّمتل مضً مـ سمعدهؿ! ذم زمـ اًمـّبّل يمون 

، ّٕكف سملم أفمفرهؿ، وعمّو ىمبض روطمف إمم ()يممـ مـ اًمؽذب ذم طمديٌ اًمّرؾمقل 

 يمام ىمول اسمـ قمبوس، أصبح صحوسمتف ٓ يلمـقن مـ اًمقضع قمغم رؾمقل اهلل رومقؼف إقمغم

() ـِ قَمبَّوٍس ـْ ـَموُوٍس، ىَموَل: ضَموَء َهَذا إمَِم اسْم ـَ يَمْعٍى  -: قَم وَمَجَعَؾ  -َيْعـِل سُمَشػْمَ سْم

صَمُف، وَمَؼوَل ًَمُف: قُمْد   يَمَذا َويَمَذا، وَمَعوَد ًَمُف، صُمؿَّ طَمدَّ
ٌِ ـُ قَمبَّوٍس: قُمْد حِلَِدي صُمُف، وَمَؼوَل ًَمُف اسْم حُيَدِّ

ٌِ يَمَذا َويَمَذا، وَمَعوَد ًَمفُ  ُف، َوَأْكَؽْرَت َهَذا؟ َأْم حِلَِدي ًَ طَمِديثِل يُمؾَّ ، وَمَؼوَل ًَمُف: َمو َأْدِري َأقَمَروْم

ـُ قَمبَّوٍس:  ًَ َهَذا؟ وَمَؼوَل ًَمُف اسْم ُف، َوقَمَروْم ـْ َرؾُمقِل اهللِ »َأْكَؽْرَت طَمِديثِل يُمؾَّ ُث قَم إِكَّو يُمـَّو ُكَحدِّ

()  ِـْ ُيْؽَذُب قَمَؾْقِف، وَمَؾامَّ َريم ْ َيُؽ ٌَ إِْذ ََل ًُمقَل، شَمَريْمـَو احْلَِدي ْعَى َواًمذَّ َى اًمـَّوُس اًمصَّ
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شقَمـْفُ 
(1)

ّٓ مـ أضمؾ أن ٓ ُيؽذب قمغم  ، ومؽّؾ هذا اًمّتحّري ذم اًمتّثّبً ذم صحي اخلؼم، إ

، ومقصبح ذقمًو يعؿؾ سمف اًمـّوس يمام ومعؾتف اًمّشقعي، واًمّصقومقّي ذم ()اهلل، ورؾمقًمف 

 ووضعفؿ ًمألطموديٌ اعمجؿع قمغم وضعفًو، وزورهو وهبتوّنو، ، كؼؾفؿ

 وؾمـي ،فوًمؽـ ذم يمّؾ ىمرن يبعٌ اهلل قمؾامء حيؿؾقن اًمعؾؿ اًّمذي حيرؾمقن سمف يمتوسم

ـْ يُمؾِّ ظَمَؾٍػ قُمُدوًُمُف َيـُْػقَن قَمـُْف : »()ًمؼقل رؾمقل اهلل  ()ف رؾمقًم حَيِْؿُؾ َهَذا اًْمِعْؾَؿ ِم

ِريَػ اًْمَغوًملَِم  شؾلمَواْكتَِحوَل اعمُْبْطِؾلَِم َوشَمْلِويَؾ اجْلَوهِ حَتْ
(2)

ويمون مـ همٓء اًمعدول اًّمذيـ ، 

يداومعقن اًمنّميعي مـ وضع اًمؽّذاسملم، واًمّدضموًملم، واًمؼّصوص اًمّضوًملم، اسمـ اعمبورك، 

وأسمو اؾمحوق اًمػزاري رمحفام اهلل، وهمػمهؿ مـ أقمالم إئؿي اجلفوسمذة يموإلموم أمحد، 

، ومؼؿشقهو، وومّتشقهو وكّخؾقهو، ()ؾؿ، ومؼد شمتبّعقا أطموديٌ اًمـّبّل واًمبخورّي، ومس

ّنورهؿ، وأؾمفروا ًمقؾفؿ ذم وموؾمتخؾصقا صحقحفو مـ ضعقػفو سموعمـؼوش، وأضؿلوا  

ومؾؿ قمـ رضمول إؾموكقد ضمرطمًو، وشمعدياًل،  همرسمؾً ؿمقائى إطموديٌ، ويمشػقا اًمّؾثوم

ب قمغم اهلل ورؾمقًمف، وًمقٓ همٓء ذم يمشػفو خيشقا ذم اهلل ًمقمي ٓئؿ ، ومؾؾف احلؿد ًمُؽذِّ

واعمـّي أن ظمّص أّمي حمؿد سموإلؾمـود، وًمقٓ ذًمؽ ًمؼول مـ ؿموء يمقػ ؿموء قمغم اهلل 

ـْ »رمحف اهلل: ورؾمقًمف يمام ىمول اسمـ اعمبورك  ؾْمـَوُد ًَمَؼوَل َم َٓ اإْلِ ، َوًَمْق ـِ ي ـَ اًمدِّ ؾْمـَوُد ِم اإْلِ

شؿَموَء َمو ؿَموءَ 
(3)

محف اهلل يتؽّؾؿ ذم اًّمذيـ يؽذسمقن قمغم رؾمقل ، وًمؼد يمون اسمـ اعمبورك ر

ًُ قَمْبَد  أو شمبلّم ومسؼفؿ اهلل ـَ ؿَمِؼقٍؼ، َيُؼقُل: ؾَمِؿْع ًُ قَمكِمَّ سْم ٌد: ؾَمِؿْع يمام ضموء قمـف: ىَموَل حُمَؿَّ

ـَ اعمَُْبوَرِك، َيُؼقُل قَمغَم ُرُءوِس اًمـَّوِس:  ُف يَمونَ »اهلُل سْم  وَمنِكَّ
ًٍ ـِ صَموسمِ ٌَ قَمْؿِرو سْم َيُسىَّ  َدقُمقا طَمِدي
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َؾَػ  شاًمسَّ
(1)

يمام ىمول مّحود سمـ ومؼد قموش همٓء اجلفوسمذة وهؿ يبقـقا طمول اًمقّضوقملم، ، 

أرسمعي قمنم أًمػ طمديٌ ()وضعً اًمزكودىمي قمغم رؾمقل اهلل  زيد رمحف اهلل:
(2)

َوىَموَل   .

ب  -اسْمـ قَمِدّي: ))عمََّو ُأظِمَذ قمبد اًْمَؽِريؿ سمـ أِب اًمعقضموء،  د سمـ اًمَِّذي َأمر سمرَِضْ قُمـُؼف حُمَؿَّ

م  -ؾُمَؾْقاَمن سمـ قمكّم  ف طَمِديٌ، ُأطَمرِّ َٓ َب قُمـُؼف ىَموَل: ًمؼد وضعً ومِقُؽؿ َأْرسَمَعي آ ًُمقرْضَ

ة، َوَأْمَثوًمف وضُعقا مُجَاًل سمؾ  اب اًمَِّذي اّدقمك اًمـُُّبقَّ ومِقَفو وُأطَمؾِّؾ. َوِمـُْفؿ: احْلَوِرث اًمؽذَّ

، وشمؾبقسًو قمغم اعمُْسؾؿلم. وَمبلم كؼود احلَِديٌ أمرَهو أًمقومًو مـ احلَِديٌ اؾْمتِْخَػووًمو سمِوًمدّ  ـِ ي

ـِ  سْم ِٓ ٌُ عمو ىمقؾ  ذِم َذًمِؽ يُمؾف، َوَل خَيَْػ قَمـُْفؿ مـ ؿَمْلّنَو َمو ظَمِػل قمغم هَمػمهؿ سمَِحْق

طََموِديٌ اعْمَْقُضققَمي! ىَموَل: يِعقش هَلَو اجلفوسمذة َأي كؼود احلَِديٌ،  ْٕ اعمَُْبورك: َهِذه ا

ُف ]َأَراَد وطمذاىمفؿ، ىمَ  وَل اهلل شَمَعومَم }إِكَّو َكحـ كزًمـَو اًمّذيمر َوإِكَّو ًَمُف حلوومظقن{ اْكتفك. َويَمَلكَّ

َأكف[ مـ مجَؾي طمػظ ًمػظ اًمّذيمر طمػُظ َمْعـَوُه((
(3)

. 

ّذ، ومؽثػم مـ اًمـّوس  هق أم ظمػمٌ ؾؿ أن يتحّرى مو حيؿؾف مـ قمؾؿ أومقـبغل قمغم اعمس

ه أيمثر مـ كػعف! مـ حيؿؾ قمؾاًم  ـِ ؾُمَؾقْاَمَن َضّ سمِقِع سْم ـِ اًمرَّ يمام ىمول اًمّشوومعل قمـفؿ: ))قَم

ـْ حَيِْؿُؾ اًْمِعْؾَؿ ضُمَزاوًمو وَمَؼوَل َهَذا ِمْثُؾ طَموـمِِى ًَمقٍْؾ َيْؼَطُع  وومِِعلَّ َوُذيمَِر َم ًُ اًمشَّ ىَموَل ؾَمِؿْع

َٓ َيْدِري ((طِمْزَمَي طَمَطٍى وَمَقْحِؿُؾَفو َوًَمَعؾَّ ومِقَفو َأوْمَعك وَمَتْؾدَ  هُمُف َوُهَق 
(4)

 يمون موًمٌؽ  وًمؼد، 

                                                           

 .16ص  1أظمرضمف مسؾؿ ذم مؼدمتف ج - 1
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226. 

اًمبغدادي  : كصقحي أهؾ احلديٌ أسمق سمؽر أمحد سمـ قمكم سمـ صموسمً سمـ أمحد سمـ مفدي اخلطقى - 2
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ًُ َموًمًِؽو  ـِ َوْهٍى ىَموَل ؾَمِؿْع ـِ اسْم رمحف مع ضمالًمي ىمدره ورؾمقظمف ذم اًمعؾؿ يؼقل: ))قَم

 ًُ سْم ٌُ ًَمَقِدْدُت َأينِّ ُضِ ًْ ِمـِّل َأطَموِدي  َضاَلًَمٌي ًَمَؼْد ظَمَرضَم
ٌِ طََموِدي ْٕ ـْ َهِذِه ا َيُؼقُل يَمثػٌِم ِم

ْث سمِِف((سمُِؽؾِّ طَمدِ   ِمـَْفو ؾَمْقـَملْمِ َوَأينِّ ََلْ ُأطَمدِّ
ٌٍ ي

(1)
. 

، واعمدًمقل: ًمؽل يؽقن اعمسؾؿ ومفذه وموئدة قمظقؿي ذم سمقون معرومي صحّي اًمّدًمقؾ

، وطمّتك يعبد اهلل قمغم سمصػمة وأصمورة مـ قمؾؿ، ومحقـئٍذ ٓ ()رؾمقل اهلل  كوصحًو ًمسـّي

رّب إكوم، قمـ قمبوده اًمطوئعلم شمـزًمؼ إىمدام، وٓ ختتؾػ إرواح، وسمذًمؽ يرَض 

 اًمؽرام.
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 اخلومتي

 

آذار   48ه اعمقاومؼ 1238مـ مجودى اًمثوين ؾمـي  48يمون اًمػراغ مـف يقم اًمثالصموء 

 .4717ؾمـي 

وأؾملل اهلل ؾمبحوكف وشمعومم اًمّتقومقؼ، واًمّسداد، وأن يـػعـو سمام قمؾؿـو، وأن يعؾؿـو مو 

مـ طمول أهؾ اًمـّور، وـمريؼي أهؾ اًمّزيغ وآكحراف،  يـػعـو، وأن يزدكو قمؾاًم، وكعقذ سمف

ك، ورؾمقًمف اعمجتبك، وأن هيديـو ًمّؾتل هل أىمقم، وصغّم اهلل وؾمّؾؿ قمغم قمبده اعمصطػ

 وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

 
 

  5 ....................................................................... تكديه
 7 ................................................... ذو البدع والتنصو بالصية

 11 ............................................. ذّو الّتكليد مً غري اتباٍع للدليل
 13 ........................................... ما يدىصَاتيسيُ املصاجد عً نّل 

  16 ................................................احلرنة الّصوفّيةت متى ظَر
  18 ........................................ اإلختالف يف اشتكام نلنة" الّصويّف"

  22 ................... براءة صوفّية الّسٍد مً شطحات صوفّية الّرقص واجملوٌ
  22 ........ وأقوال أٍل العله حهه الػياء والّرقص، والّتواجد وآالت الّطرب

  28 ....................................................... فتوى اللحية الدائنة
  32 .......................................... أّول مً أحدث الّرقص والتواجد

  32 ........................... شبُ الّصوفّية يف جواز الّرقص، والوجد، والػياء
  42 .............. لّرقص عيد الّصوفية عبادة مً العبادات ومً أعظه الكربات"ا

  42 ................................. اختاذٍه املصاجد موطً رقٍص وهلو ولعب
  45 .... )املولد الّيبوّي( يف املصاجد الّصوفّية حتي بدعة الّدولة الفاطنّية الباطيّية

  49 .................................................... اختاذٍه مصاجد الّضرار
  51 ............ وصوفّية أٍل الّرقص والوجد واجملوٌ لفرم بني صوفّية الّسٍدا

  55 ......................................... حيصيوٌ الّرقص، ويصيئوٌ الّصالة
  59 ................................. الّطريكة الّصاذلّية طريكة دعّية على الّصريعة

  63 ...................................... ُمَلٌح ىفيصٌة ملّتبِع احلّل"اشتدل ثّه اعتكد"



72 
 

  65 ..................... وصّحة الّداللة على األحهاو التجّبت مً صحة الّدليل
  72 ...................................................................... اخلامتة

  71 .................................................................... الفَرس
 


	تحذير الأماجد من الرقص والوجد في المساجد
	المقدمة
	الخاتمة
	الفهرس

